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Belajar Arsitektur bukan hanya sekadar merancang konstruksi bangunan, tetapi banyak
hal yang harus dipelajari dan dipahami. Pada dasarnya arsitektur adalah ilmu dan seni
yang mempelajari mengenai rancangan bangunan. Ilmu dan seni rancang bangun dalam
arsitektur adalah ilmu yang digunakan untuk menciptakan ruang yang berdasarkan pada
3 (tiga) prinsip yang dikemukakan oleh Vitruvius dengan nama lengkap Marcus Vitruvius
Pollio, arsitek yang menulis buku “De Architectura”, yang ditulis pada zaman Romawi
Kuno. Tiga prinsip atau dasar arsitektur menurut Vitruvius adalah: 1) Kekuatan
(Familitas); 2) Fungsi (Utilitas); dan 3) Keindahan (Venustas). Oleh sebab itu, arsitektur
identik dengan proses rancang sebuah bangunan yang memiliki peranan sangat penting
dalam menyumbangkan pengetahuan dan peradaban manusia (baca p: 156).

Dalam perkembangannya, proses rancang bangun dalam arsitektur terbentuk
didasarkan atas: pertama yang harus diselesaikan arsitek adalah “Utilitas” (dapat
berfungsi sesuai kebutuhan penggunanya). Kedua adalah aspek “Firmitas” atau Soliditas.
Firmitas berhubungan dengan ketahanan bangunan ketika sudah difungsikan. Dan
ketiga perlu diterapkan dalam sebuah karya arsitektur adalah “Venustas”, atau
Keindahan. Pendapat ini didukung oleh Winand Klassen (1992) menggagas dan sepakat
dengan saran Charles Jencks bahwa dalam mengkaitkan istilah Firmistas, Utilitas dan
Venustas, tampaknya dalam konteks kegunaan dan kelazimannya akan lebih akrab
digunakan istilah fungsi (kebutuhan), teknik (kekuatan) dan bentuk (estetika) tentunya
dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas yang ada.

Pada catatan diakhir bukunya, Vitruvius menekankan bahwa kita dapat belajar menilai
baik-buruknya arsitektur bukan sesuatu yang selalu subjektif. Penilaian baik-buruknya
arsitektur tidak hanya berdasarkan tampilan atau yang terlihat saja. Namun, ada aspek
fungsi (kegunaan) dan soliditas (kekuatan) yang tidak dapat diabaikan dan sifatnya lebih
objektif. Tentunya, juga ada aspek keindahan yang merupakan porsi subjektifitas arsitek
dan klien.

Secara etimologis, arsitektur berasal dari bahasa latin yaitu architectura. Sedangkan dari
bahasa Yunani adalah arkhitekon yang artinya tukang bangunan atau tukang kayu.
Pengertian secara luas, arsitektur adalah ilmu dan seni yang mempelajari perencanaan
dan perancangan, mencakup rancangan dan bangunan lingkungan binaan, yang dimulai
dari level makro yaitu meliputi proses perencanaan kota, arsitektur lansekap,
perumahan dan permukiman sampai ke tingkat mikro berupa rancangan dan
pembangunan desain bangunan, interior, furniture dan produk lainnya.
Mempelajari arsitektur bukan hanya fokus belajar menggambar saja, tetapi juga
membentuk ide dan gagasan terhadap lingkungan sekitarnya yang penuangannya
melalui rancang bangun seperti pemahaman tentang pola ruang, struktur, bahan
bangunan, utilitas, lansekap, dan interior. Seorang arsitek yang dapat dikatakan berhasil
ketika mereka mampu memberi kenyamanan ruang bagi pengguna dari hasil rancang
bangunnya. Arsitek yang juga dapat dikatakan berhasil apabila mereka mampu
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memanfaatkan dan menata material (bahan bangunan) bangunan yang murah namun
terlihat mewah.
Arsitektur adalah ilmu yang sangat unik, karena ilmu ini menggabungkan dua aspek
disiplin ilmu kedalam satu profesi yakni memadukan art (seni) dan Science
(pengetahuan). Arsitek adalah orang yang melakukan proses arsitektur. Seorang arsitek
akan mampu menghasilkan rancang bangun karena melalui sebuah proses. Proses
tersebut antara lain: diskusi dengan pengguna, kompilasi data, pemrograman, analisis,
desain. Dan proses ini terus berulang sampai kepada keputusan yang sama dan
disepakati oleh arsitek dan pengguna.
Belajar arsitektur membutuhkan perasaan, keseriusan, kekuatan mental, dan berani
terus mencoba. Ibarat sebuah besi apabila terus diasah maka besi ini akan menjadi
tajam, sementara pisau didiamkan akan kehilangan ketajamannya. Berlatih arsitektur
harus dilakukan secara terus menerus, konsisten, dan rajin berpetualang sehingga kita
akan terus berkembang, semakin tajam dan terasah, serta skill (kemampuan) meningkat.

Gambaran UmumMateri Kuliah

Mata kuliah Desain Arsitektur 2 (De Ars 2) merupakan salah satu matakuliah core (inti)
dalam pendidikan Arsitektur di Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik
Universitas Warmadewa. Tujuan pembelajaran mata kuliah De Ars 2 ini adalah Mampu
mengembangkan kemampuan merancang arsitektur dalam bentuk desain bangunan
fungsi ganda dengan menerapkan prinsip-prinsip penataan ruang, bentuk dan utilitas
dalam bangunan serta perencanaan tapak dalam bentuk gambar (arsitektur) komputer
dan manual dengan kompetensi yang diharapkan adalah 1) Mampu merancang dan
mendesain bangunan fungsi ganda; 2) Menguasai prinsip-prinsip penataan ruang,
bentuk dan utilitas dalam bangunan serta perencanaan tapak dalam bentuk gambar
(arsitektur) komputer dan manual; 3) Bertanggung jawab pada hasil pekerjaan secara
mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja desain; dan 4)
Mampu mengevaluasi diri dan mengelola hasil desain berdasarkan keputusan ilmiah
secara menerus.
Dilihat dari judul mata kuliah De Ars 2, ada 2 (dua) kata penting di dalamnya yaitu:
“Perencanaan” dan “Perancangan”. Kedua kata ini memiliki makna yang sangat penting
dalam pembelajaran Arsitektur. Seperti yang telah diberikan ketika mengambil mata
kuliah Metode Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, pada mata kuliah De Ars 2 ini
sebelum memulai dengan tugas desain rancang bangun perlu dipahami mengenai apa
itu Perencanaan dan perancangan? Karena kedua kata ini akan selalu digunakan dalam
proses rancang bangun di mata kuliah De Ars 2 ini. Berbagai pakar di bidang Arsitektur
mendefinisikan kata ini secara berbeda dan memiliki masing-masing makna tersendiri.

Perencanaan
Menurut William A. Shrode, 1974 menyatakan Perencanaan sebagai padanan kata
asing yakni “planning”, dapat diartikan sebagai salah satu sarana untuk
mentransformasikan persepsi-persepsi mengenai kondisi-kondisi lingkungan ke dalam
rencana yang lebih berarti dan dapat dilaksanakan dengan teratur. Lain halnya dengan
pendapat Paul Davidov, 1982, Perencanaan adalah proses untuk menetapkan tindakan
yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematik.
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Perencanaan menurut William L. Lassey (1977) merupakan suatu proses menyusun
konsepsi dasar suatu perencanaan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi: menentukan komponen-komponen yang menunjang terhadap

objek, yang merupakan kompleksitas fakta-fakta yang memiliki kontribusi terhadap
kesatuan pembangunan.

b. Mengadakan Studi: mencari hubungan-hubungan dari faktor-faktor terkait yang
memiliki pengaruh spesifik.

c. Mendeterminasi: menentukan setepat mungkin faktor-faktor yang dominan dengan
memperhatikan kekhususan dari unit perubahan yang spesifik yang memberikan
perubahan terhadap faktor lain.

d. Memprediksi: mengadakan ramalan (forcasting) bagaimana suatu faktor akan
berubah sehingga mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan.

e. Melakukan Tindakan (action): berdasarkan prediksi diatas, melakukan tindakan
terstruktur untuk mencapai tujuan pembangunan.

Klasifikasi Perencanaan menurut Shean Mc. Connell (1991) dibagi dalam 3 (tiga) bagian
yakni: 1) Theories in Planning: mencakup perencanaan berkaitan dengan substansi
(objek); 2) Theories of Planning: berkaitan dengan prosedur perencanaan (metode); dan
3) Theories for Planning: mencakup teori-teori sosial yang menjelaskan bagaimana
seharusnya masyarakat dan perencanaan di masa depan (tujuan).
Andreas Faludi (1982) memfokuskan perencanaan dalam arti makro, dalam beberapa
paradigma yaitu: 1) Object Centered: Objek; 2) Control Centered: Pemegang kekuasaan;
3) Decision Centered: Cara Pengambilan Keputusan. Menurut Faludi (1982), orientasi
perencanaan adalah 1) berorientasi pada perencana (traditional planning); 2)
berorientasi pada pemakai (rational planning). Perencanaan berdasarkan dimensi waktu:
1) perencanaan jangka panjang; 2) Perencanaan Jangka Menengah; dan 3) Perencanaan
Jangka Pendek. Perencanaan berdasarkan metode yakni: 1) Top Down Planning: disusun
secara menyeluruh kemudian dirinci kepada tingkat yang lebih rendah; 2) Bottom Up
Planning: disusun mulai dari bawah kemudian dirangkum dalam tingkat tertentu ke atas.
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Perancangan
Perancangan merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari
sebuah struktur fisik (Christopher Alexander, 1983). Menurut L. Bruce Archer (1985)

Gambar 1. Model Skop Perencanaan (Layout Plan) dalam mata kuliah De Ars 2. Terdapat 5 (lima) masa
bangunan dalam satu site. Terjadi hubungan masa bangunan satu dengan yang lainnya, membentuk
squence (urutan) tata ruang dalam satu unity (kesatuan) walaupun dimasing-masing-masing masa
bangunan memiliki fungsi, struktur dan estetika yang berbeda.

Gambar 2. Tatanan beberapa masa bangunan dalam satu site dilihat dari gambar perspektif. Bentuk ini
merupakan contoh bagaimana terjadi hubungan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain
dalam satu proses perencanaan. Di dalamnya juga diperlukan penataan land scape (Hard Scape, Soft
Scape, Water Scape, Light Scape, Sculture) untuk menghubungkan satu bangunan dengan bangunan
lainnya.
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perancangan adalah sasaran yang dikendalikan dari aktivitas pemecahan masalah.
Perancangan merupakan proses akhir dari sebuah perencanaan. Perancangan bagian
yang lebih spesifik dari bagian perencanaan. Perancangan merupakan proses simulasi
dari apa yang ingin dibuat dari proses awal (P. J. Booker, 1984). Perancangan
merupakan lompatan kreatif dari fakta-fakta masa kini menuju kemungkinan di masa
datang (J.K. Page, 1986).
Kesimpulan bahwa Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang
sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui 3 (tiga) proses: 1) mengidentifikasi
masalah-masalah; 2) mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah; dan 3)
pelaksanaan pemecahan masalah. Dengan kata lain, Perancangan adalah Pemrograman,
Penyusunan Rancangan, dan Pelaksanaan Rancangan (Architecture, Problems and
Purpose, Architectural design as a basic problem-solving process, John and Willey &
Sons, US, 1997)
Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan posisinya lebih makro (luas)
bila dibandingkan dari perancangan. Aspek perencanaan skop nya hubungan antar masa
bangunan dalam satu areal atau kawasan, sedangkan aspek perancangan skop nya di
dalam satu bangunan (hubungan antar ruang dalam bangunan).

A. Latar Belakang.

Jika ditinjau menurut sejarah perkembangannya, metode perancangan dapat dibagi
atas :

Gambar 3. Model contoh perancangan (fungsi, struktur, utilitas, estetika dan interior) dalam satu
bangunan. Penghawaan, pencahayaan, furniture ruangan menjadi hal yang sangat penting untuk di
tata. Lebih detail dari sistem perancangan yang perlu diperhatikan antara lain: bentuk plafond, lighting,
material lantai, dinding, artwork yang ditonjolkan, hiasan dinding dan bahan-bahan pembentuk
estetika ruangan lainnya.
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1. Perancangan Berdasarkan Atas Evolusi Kerajinan (craft evolution).

Dahulu orang merancang sesuatu untuk menghasilkan produk-produk kerajinan yang
mempunyai bentuk-bentuk organis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bentuk-bentuk
alami lainnya, bentuk dapat dicapai tanpa pertolongan perancang yang terdidik atau
terlatih, manager atau ahli produksi. Namun obyek yang dihasilkan merupakan obyek
yang indah dan kadang-kadang sangat rumit, padahal dibuat dengan peralatan yang
sederhana, namun proses pekerjaan itu dapat terselenggara dengan baik.

Tukang membuat reproduksi bentuk-bentuk obyek itu tanpa mengetahui alasan
mengapa dikerjakan demikian rupa, ia hanya mengenal cara pengerjaannya saja;
bahkan ia tidak dapat mengambarkan obyek itu pula.

Hal ini disebabkan karena dasar dari proses epolusi kerajinan adalah sistem pemindahan
informasi. Jadi bentuk obyek-obyek terjadi oleh kesalahan-kesalahan yang tak terhingga
banyaknya serta kesuksesan pekerjaan dan pencairan yang berlangsung dalam
beberapa abad. Sehingga pada akhirnya terciptalah bentuk yang menakjubkan dan
mengena pada kebutuhan konsumen.

2. Perancangan Berdasarkan Atas Gambar.

Proses ini dapat dilihat sebagai persi evolusi kerajinan yang dipercepat, karena
memakan waktu yang relatif singkat. Setelah proses mencoba dan mencari, obyek yang
akan diproduksi digambar dengan skala, dengan maksud untuk percobaan dan
perubahan bilamana dibutuhkan. Setelah tepat semuanya, produksi baru mulai. Hal ini
lebih menguntungkan dari pada proses evolusi kerajinan karena:

a. memungkinkan untuk memisahkan pekerjaan produksi pada bagian tersendiri, serta
dapat dilakukan oleh orang-orang yang berlainan sehingga terdapat pembagian kerja
dan pekerjanya.

b. memungkinkan untuk mengubah bagian-bagian obyek secara bebas pada suatu
waktu.

c. Efisiensi waktu.

Karena hal yang menguntungkan tersebut, proses perancangan berdasarkan atas
gambar berkembang terus hingga kini sesuai dengan kemajuan teknologi dan cara
pemikiran manusia.

B. Pengertian.

Sebelum sampai pada definisi atau pengertian judul secara tepat, akan diuraikan
terlebih dahulu arti dari masing-masing kalimat, yaitu sebagai berikut:
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Proses adalah:
 Serangkaian urut-urutan pergantian, pergerakan, pengembangan, yang terjadi pada

semuanya.
 Cara dan tindakan dimana sesuatu terjadi atau dikerjakan.
 Serangkaian tindakan atau percobaan serta pengolahannya.
 Cara atau kebiasaan aktifitas yang teratur dan normal.

Perancangan adalah:
 Menemukan komponen fisik yang benar dari sebuah struktur fisik.
 Merupakan aktifitas pemecahan problem yang langsung.
 Faktor kondisi untuk bagian-bagian produksi yang mengadakan hubungan kontak

dengan manusia.
 Menghubungkan produksi dengan situasi untuk memberikan kepuasan.
 Lompatan imaginasi dari fakta-fakta sekarang pada kemungkinan-kemungkinan yang

akan datang.
 Hasil pemecahan optimal dari kebutuhan-kebutuhan sebenarnya dari suatu keadaan

tertentu.
 Sebuah aktifitas yang kreatif, yang membawa dalam sesuatu yang baru dan berguna

serta tidak ada sebelumnya.

Sistem adalah:
 Suatu keseluruhan yang kompleks dan terorganisir suatu perakitan atau

penggabungan unsur/bagian yang membentuk suatu yang kompleks.
 Serangkaian prosedur yang terkait dan terintegrasi sehingga menjadi suatu kesatuan.
 Sesuatu yang menyeluruh dan dapat dilihat dengan jelas peranan dan kaitan tiap-tiap

bagiannya.

Jadi pengertian dari Proses Perancangan Yang Sistematis adalah suatu cara berpikir
untuk bertindak dalam mengumpulkan, memilih, mengolah (analisa), menyusun
(sintesa), serta mengambil putusan; dalam suatu rangkaian aktifitas yang terorganisir
dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan serta dapat dilihat dengan jelas
peranan dan kaitan antara tiap-tiap bagian.

C. Fungsi.

Fungsi dalam proses perancangan berarti mencari fungsi dari disain yang direncanakan
yang akhirnya akan dibangun, sehingga jelas apa yang kita buat.

D. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan proses perancangan adalah untuk menafsirkan dan menjawab kebutuhan
manusia, untuk menghasilkan pelayanan, fasilitas, dan bentuk-bentuk, dalam rangka
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sumber-sumber yang tersedia serta nilai-nilai budaya. Arsitektur hendaknya merupakan
suatu proses untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang mampu berfungsi dalam
kondisi alami, tempat manusia-manusia hidup dengan bahagia.

Dasar Proses Perancangan:
Interaksi dan kerjasama yang sistematis dan terus menerus antara profesi, penghuni,
masyarakat, dan kepemimpinan politik.

Tujuan Proses Perancangan Yang Sistematis:
Menciptakan lingkungan terintegrasi multifungsionil.
Menciptakan kualitas hidup dan kerasian dengan lingkungan alami.
Penyesuaian social yang mudah untuk perubahan dan partisifasi si kreatif penghuni
(fleksibilitas).

Sasaran Proses Perancangan:
Mencari tujuan dari proses perancangan yang lebih mikro lagi.
Mencari inti atau pokok permasalahan.

E. Masalah.

Kita yakin bahwa setiap calon peneliti akan mempunyai banyak persoalan yang ingin
diteliti. Berdasarkan hasil diskusi, membaca, mendengar berita, dan sebagainya,
masalah-masalah itu akan muncul, maka kita harus mencatat dan menseleksi secara
kasar masalah mana yang dianggap menarik dan yang tidak menarik, mana yang
menurut pikiran sederhana (akal sehat) saja kurang penting, dan mana yang penting
atau yang berdasar perkiraan saja tidak memungkinkan untuk diteliti (baik karena itu
bukan bidang spesialisasi si peneliti yang mungkin akan lemah sekali penguasaan dan
pemahaman mengenainya maupun karena perkiraan akan sulit perizinan menelitinya
atau mencari datanya, dan lain-lain). Dengan demikian telah tercatat sejumlah kecil
masalah saja yang merupakan calon topik penelitian (Sumber: Menyusun Rencana
Penelitian, oleh : Drs. Tatang M. Amirin).

F. Batasan.

Dalam proses perancangan ini, pembahasan dibatasi dalam hal: Batasan Tempat,
Batasan Masalah, dan Batasan Desain.

Tujuan:
 Menafsirkan.
 Menjawab
Kebutuhan
Manusia.

Menghasilkan:
 Pelayanan .
 Fasilitas.
 Bentuk-bentuk.

Dalam rangka:
 Sumber-sumber
yang tersedia.

 Nilai-nilai
budaya.
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Konsep rancang bangun dalam ilmu arsitektur merupakan bagian dari proses
perencanaan dan perancangan. Bagi para arsitek, konsep rancang bangun harus telah
dipahami dan dipraktekkan sejak mereka belajar di Jurusan Arsitektur mendapat
tantangan untuk menemukan pemecahan masalah (problem solver) tersebut pada
kenyataan-kenyataan yang memungkinkan. Arsitek menyelesaikannya dengan
membuat rancangan bangunan-bangunan. Hal ini nampaknya merupakan suatu hal
yang sangat sederhana; pemberi tugas membutuhkan bangunan untuk hal tertentu, ia
menyatakannya pada arsitek, kemudian arsitek merancangan bangunan itu untuk
memenuhi kebutuhan pemberi tugas.

Acapkali bangunan tersebut dirancang untuk suatu tempat, waktu, serta kebutuhan
tertentu, yang terkadang faktor tersebut saling bertentangan satu sama lain. Apalagi
dengan latar belakang tingkat sosial, ekonomi dan budaya pemberi tugas yang tidak
selalu sama dengan latar belakang arsitek sendiri. Pertentangan itu harus diselesaikan
oleh arsitek, dengan demikian arsitek harus memiliki persepsi yang kuat agar dapat
menyelami keinginan dan kebutuhan pemberi tugas, serta menyelesaikan orientasi
tersebut antara kedua belah pihak.

Pemenuhan kebutuhan yang tadinya dianggap sederhana menjadi suatu hal yang tidak
sederhana lagi, karena harus peka dan teliti didalam pemecahan permasalahannya,
hingga pemenuhan kebutuhan suatu rencana yang matang melalui proses yang cermat.
Arsitek harus menguasai prosedur pemecahan masalah tersebut, biasanya terdiri dari
tiga tahap yaitu: membuat program yang berkaitan dengan penggunaan daftar untuk
mencatat kebutuhan serta keinginan pemberi tugas, merencanakan yang berkaitan
dengan penggunaan diagram untuk mengembangkan hubungan antara kebutuhan-
kebutuhan itu, serta merancang yang berkaitan dengan penggunaan gambar untuk
mengembangkan ruang dalam bangunan yang dimaksud.

Dalam pembahasan ini mencoba menjelaskan proses perancangan sebagai suatu
prosedur pemecahan masalah perancangan yang terorganisir, untuk menunjang dan
meneguhkan prosedur konvensional. Selain itu juga bermaksud untuk membuat proses
perancangan menjadi lebih dipahami oleh pihak ketiga, selain arsitek dan pemberi tugas.

Karena profesi seorang arsitek sangat mementingkan ketepatan dan penggunaan waktu
seefisien mungkin, arsitek tidak hanya harus merancang dengan baik, tetapi juga harus
dapat menjelaskan apa yang dikerjakannya dan mengapa demikian, kepada orang lain
terutama kepada pihak pemberi tugas. Ia tidak dapat sekedar menyodorkan rancangan
tanpa uraian mengenai hal itu. Dan dengan prosedur proses perancangan ini diharapkan
pihak ketiga dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses dengan jelas dengan
mencoba merumuskan masalah-masalah yang timbul dalam proses perancangan.
Berhubungan luasnya masalah, maka untuk membatasinya dengan mengambil masalah
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yang berkaitan dengan kebutuhan untuk sekarang, yang merupakan sebagian dari
proses perencanaan yang bertahap-tahap, namun tanpa melupakan proses
perencanaan itu sendiri secara keseluruhan.

Sebagai bahan, untuk mengumpulkan dan mencatat proses-proses yang telah ada atau
dikenal, baik dari literatur maupun dari Biro arsitek yang ada. Kita menjumpai kesulitan
dalam keterbatasan waktu serta sukarnya Biro Arsitek untuk memberikan proses
perancangan mereka, karena hal itu mungkin merupakan rahasia dapur mereka.

Kesulitan lain yang timbul dalam hal ini, adalah dalam menganalisa bahan yang didapat,
yaitu dalam menentukan kriteria kebaikan dan keburukan , keuntungan dan kerugian
masing-masing proses. Oleh karena itu perlu mencoba untuk menghubungkan
pengalaman-pengalaman para arsitek dalam proses perancangan, kemudian mengambil
yang sesuai dengan kebutuhan. Lain dari pada itu perlu mencari jalan dengan metode
pengembangan proses perancangan dari yang paling dasar dan sederhana, sampai pada
suatu proses yang paling peka, teliti dan lengkap serta melibatkan banyak disiplin-
disiplin di dalamnya. Dengan demikian, kita dapat menemukan hasil yang sesuai dengan
keinginan serta kebutuhan diri masing-masing.

Hasil yang di dapat, merupakan model yang umum serta diharapkan dapat dipakai
untuk berbagai-bagi masalah proses perancangan. Istilah tepatnya mungkin kamus
untuk suatu proses perancangan. Untuk menguji model tersebut, kita mengambil
sebagai studi kasus Perancangan Pembangunan Rumah Sakit Mata Cicendo, terletak di
jalan Cicendo, Bandung; yang ditangani oleh sebuah Biro Arsitek di Jakarta, dengan
alasan bahwa perancangan suatu rumah sakit merupakan salah satu hal yang sangat
peka dan membutuhkan ketelitian. Akhir kata, mudah-mudahan model proses
perancangan kami cukup memancing pendapat rekan-rekan di seluruh tanah air,
sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut; mengingat proses rancangan terus
berkembang, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia.
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KONSEP

Programming
 Program Fungsi

 Program lokasi &
Tapak

 Program kegiatan
 Program Ruang

Skema Proses Perancangan:

Tahap Proposal Tahap Landasan konsepsual Tahap Studio

PENDAHULUAN
1. Latar belakang perencanaan dan perancangan.

Pemahaman Awal.
Perkembangan Potensi.
Perkembangan Kebutuhan.

2. Identifikasi masalah.
Perkembangan Potensi.
Perkembangan kebutuhan.

3. Rumusan masalah.
Bagaimana menyediakan (supplay) fasilitas sesuai dengan permintaan/kebutuhan
(demand).

Perencanaan merupakan bagian awal dari kegiatan terkait dengan target yang telah
ditentukan. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan
pada target kebutuhan yan lebih dominan (soekartawi, 1990). Perencanaan merupakan
lanjutan dari jawaban masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai, sifatnya
lebih luas dan umum (Tjokrohamidjojo, 1979). Soekartawi (1990) menyatakan bahwa
Perencanaan adalah memilih dalam berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah
alternatif yang ada.

Dalam ilmu arsitektur, aspek perencanaan sering digolongkan dalam spesifikasi yang
lebih luas bila dibandingkan dengan aspek perancangan. Tata bangunan, hubungan
antar bangunan dan sistem utilitas antar bangunan dalam suatu lahan atau kawasan
lebih sering digolongkan dalam aspek perencanaan. Sedangkan aspek perancangannya
menyangkut tata ruang dalam bangunan, sistem utilitas dalam bangunan, sistem
struktur dan rancang interior. Begitu pula dari aspek perencanaan dan perancangan

Pendahuluan
 Pemahaman awal
tentang topik
perancangan

 Perkembangan
potensi

 Perkembangan
kebutuhan

Zoning perancangan
Enterance
Massa Bangunan
Fasade
Sirkulasi
Lanskap
Interior
Utilitas (Plambing)
Struktur
Konstruksi

Implementasi
konsep dalam
disain

Tinjauan Pustaka

PEMAHA
MAN

KEBUTUH
AN

POTENSI
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lansekap. Penataan lansekap dalam tatanan hubungan antar lansekap bangunan dalam
suatu lahan atau kawasan, lebih disebut sebagai perencanaan lansekap. Sedangkan
penataan lansekap pada satu bangunan diantara beberapa bangunan dalam suatu lahan
atau kawasan, disebut sebagai perancangan lansekap.

Perancangan arsitektur merupakan kegiatan integratif rancang bangun yang berkaitan
dengan lahan, bangunan, plumbing, interior dan lansekap yang fokusnya ke masa depan.
Arsitektur kurang memiliki teori-teori yang tepat dan mutlak, karena suatu bangunan
dan para pemakainya terlalu rumit dengan kepentingan yang sulit diketahui dan diduga-
duga (Sidharta, 1997). Teori yang paling tua dan kuno adalah teori dari Marcus Vitruvius
Pollio, yang mensintesiskan tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam arsitektur
adalah: Firmitas (kekuatan), Utilitas (kegunaan), dan Venustas (keindahan). Dalam
perkembangannya teori ini sangat ditekankan dalam proses perancangan arsitektur,
yakni: Fungsi (kemanfaatan), Struktur (kekuatan) dan Estetika (keindahan). Fungsi
dimaksudkan mampu memberikan akomodasi ruang yang tepat dan berguna. Struktur
sebagai unsur kekuatan, kekokohan dalam memikul beban sendiri dan beban lain.
Sedangkan Estetika merupakan wujud bangunan yang mampu memberikan nilai dan
rasa yang baik, enak dan indah. Hal ini umumnya ditampilkan melalui fasade bangunan
sampai ke ruang dalam bangunan.

Teori arsitektur selalu berkaitan dengan konsep perencanaan dan perancangan, yang
biasanya diungkapkan atau dicetuskan dalam bentuk slogan atau motto seperti yang
dikemukakan Louis Sullivan menjelang akhir abak ke-19 yaitu Form Follows Function.
Teori-teori arsitektur lain yang diungkapkan oleh tokoh arsitektur seperti Le Corbusier
yang karyanya ditekankan pada aspek fungsional, yang ditulis dalam bukunya yang
berjudul Vers une Architecture (menuju Arsitektur Baru) yang menyatakan bahwa
rumah adalah mesin untuk hidup di dalamnya.

Banyaknya teori-teori barat mengenai perancangan arsitektur tidak selayaknya
diterapkan begitu saja pendidikan dan dalam profesi arsitektur sekarang di Indonesia.
Arsitektur tradisional ataupun lokal memiliki teori yang berupa kaidah-kaidah, aturan-
aturan atau pandangan hidup yang jauh lebih baik dan bernilai religius, seperti konsep
Desa Mawacara, Dewata Nawa Sanga, Tri Hita Karana, Tri Angga yang berkembang sejak
dulu di Bali.
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Proses Perancangan bergerak melalui pernyataan gagasan, keterangan aktifitas,
diagram fungsi dan obyek. Dalam mencapai obyek, proses merancang tercapai melalui
tahap-tahap menyusun program, menyusun perancangan dan merancang.

1. Tahap Menyusun Program.
Arsitek mengumpulkan data-data yang diperoleh dari pemberi tugas dan dari pihak-
pihak lain. Data-data diubah menjadi bentuk yang terperinci untuk mendapatkan
keterangan aktifitas. Dalam keterangan aktifitas digambarkan mengenai:
o Karakter aktifitas.
o Ruang gerak tiap aktifitas yang dinginkan.
o Macam aktifitas yang dapat digabungkan bersama.
o Hubungan ruang.

2. Tahap Perencanaan.
Dalam tahap perencanaan, keterangan-keterangan aktifitas diganti kedalam
keterangan diagram fungsi yang menggambarkan perbandingan ukuran ruang-ruang.

3. Tahap Merancang.
Semua keterangan yang telah diperinci dipergunakan untuk membuat suatu usulan
atau rancangan dengan karakteristik atau ciri seperti dinyatakan dalam program.
Usulan atau rancangan tersebut menggambarkan wadah fasilitas (obyek).

A. Sistem Informasi.

Proses perencanaan dapat disusun dari informasi pernyataan kebutuhan sebagai input
menjadi pernyataan kemungkinan sebagai out-put dengan memperhatikan kriteria-
kriteria dan kemungkinan kriteria. Skema ini terdiri dari tahapan-tahapan yang setiap
tahapnya mempunyai pola sebagai berikut:

Kriteria

In-put
Pernyataan
Kebutuhan

Kemungkinan

Out-put
Pernyataan
Kemungkinan

Proses
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Proses perencanaan merubah atau memindahkan informasi dari tahap pertama ke
tahap berikutnya sampai mendapatkan pernyataan dari kebutuhan fasilitas. Apabila
seluruh proses perencanaan disusun dalam suatu skema yang berurutan, maka setiap
tahapan informasi dapat dilihat sebagai bahan terpisah dari skema tersebut. Setiap
tahapan dapat dirumuskan dalam suatu pola umum sebagai berikut :

Selanjutnya bila pernyataan kemungkinan telah dinyatakan dalam hubungannya dengan
pernyataan kebutuhan dalam tahapan dari skema tersebut, maka pernyataan
kemungkinan tersebut menjadi pernyataan kebutuhan untuk proses selanjutnya:

Kebutuhan Diolah Kemungkinan

Kebutuhan Diolah Kemungkinan

Dengan memekai pola-pola dasar diatas, maka dapat disusun suatu skema hubungan
keseluruhan dari system informasi. Skema ini disusun dengan meletakkan urutan
tahapan informasi manusia-obyek sebagai jalur horizontal dari sistem dan informasi
kebutuhan dan kemungkinan sebagai jalur vertikal.

B. Bank Data.

Dalam mencapai obyek, arsitek bekerja dengan data yang diperoleh dari pemberi tugas
dan dari pihak-pihak lain. Prinsip sederhananya, data sebagai in-put proses untuk
menghasilkan obyek sebagai out-put.

Idealnya penilaian-penilaian dilakukan terhadap obyek yang telah dicapai. Penelitian-
penelitian yang didapat, disimpan dalam tempat penyimpanan data (Bank Data) sebagai
in-put kembali untuk proses pencapaian obyek pada perencanaan berikutnya.
Pemecahan yang terjadi dari keadaan yang demikian akan lebih teliti dan baik.

Kriteria

In-put
Kebutuhan Diolah 2

Skema

Kemungkinan
Informasi 1

Diolah 1

Kemungkinan
Informasi 2

Out-put
Pernyataan
Kemungkinan
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C. Pengembangan Proses Perencanaan.

Proses perencanaan keseluruhan (dari tidak ada sampai tercipta suatu fasilitas) dimulai
dari hal atau peristiwa yang sederhana, makin lama makin berkembang menjadi
komplek. Proses perencanaan sebagai suatu rangkaian atau urutan-urutan pekerjaan
yang panjang, terdiri dari bagian-bagian pekerjaan yang berhubungan dan berkaitan
satu sama lain.
Semua bagian tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga apabila terjadi perubahan
pada satu bagian, maka bagian yang lain akan terpengaruh olehnya.

1. Kerangka Sistem Arsitektural.
kerangka dasar dalam suatu proses perencanaan yang lengkap, yang dapat
digambarkan sebagai berikut:

Umpan Masuk Umpan Keluar

Umpan masuk atau in-put dapat dianggap sebagai penggerak proses atau bahan
baku untuk dapat diolah sehingga menghasilkan out-put umpan keluar ini akan
menjadi umpan masuk pada proses selanjutnya. Demikianlah proses selanjutnya
berlangsung; sehingga seluruh proses perencanaan akan merupakan gabungan
proses-proses yang saling terikat.

Prinsip Merancang yang Sederhana:
Dalam proses perancangan yang merupakan salah satu bagian dari proses
perencanaan yang menyeluruh, gambaran atau skema diatas dilukiskan sebagai
berikut:

Data Rancangan

Data yang diperoleh dianggap sebagai umpan masuk, lalu diproses, yang dalam tahap
perancangan disebut analisa, hasilnya adalah umpan keluar berupa rancangan.

2. Pengembangan I.
Pada tahap ini proses dikembangkan menjadi analisa dan alternatif rancangan.
Supaya rancangan dapat diterima dengan baik, diperlukan kriteria yang bersifat
menguji alternatif rancangan tersebut.

Apabila alternatif rancangan sudah memenuhi persyaratan disebutkan dalam kriteria,
maka hasil proses yang berupa rancangan dianggap dapat diterima. Tapi kalau
sebaliknya, maka kesalahan-kesalahan dalam alternatif rancangan tersebut
dimasukkan kedalam data sebagai umpan masuk untuk diproses kembali. Hal ini
berguna untuk dapat mengatasi masalah dengan teliti dan membetulkan
penyimpanan sebelum proses terjadi lebih lanjut.

Proses

Analisa
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3. Pengembangan 2.
Dalam skema ini kriteria secara garis besarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu: tujuan,
hambatan, dan batasan. Tujuan artinya mengarahkan proses mencapai sasaran yang
dinginkan dan untuk apa atau siapa proses situ dihasilkan.

Hambatan adalah hal-hal yang mungkin akan menimbulkan kesulitan didalam proses
ataupun dalam hasil proses nanti. Batasan berguna untuk mempersempit masalah
sehingga hasil suatu proses nanti sesuai dengan kebutuhan.

4. Pengembangan 3.
Untuk tahap pengembangan ini proses terjadi dua kali. Pertama, data sebagai umpan
masuk diolah dengan memperhatikan kriteria. Hasilnya berupa suatu program
kebutuhan ruang yang isinya antara lain: program dasar, data teknik, data fisik, dan
data tambahan.

Kalau hasil proses yang pertama ini (program kebutuhan ruang) belum sesuai dengan
yang diinginkan, kesalahan tersebut diperiksa dengan memasukkan kembali sebagai
data sampai didapat hasil yang benar. Program kebutuhan ruang kemudian menjadi
umpan masuk pada proses selanjutnya, diolah atau dianalisa dengan kriteria
sehingga terjadi alternatif rancangan.

Untuk dapat menghasilkan rancangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, maka
alternatif rancangan harus diuji dengan kriteria. Kriteria pada proses ini dan pada
proses-proses selanjutnya, garis besarnya sama hanya bagian yang kecil-kecil saja
yang harus di sesuaikan dengan keperluan kriteria untuk prose pada tahap tertentu
diutamakan yang dapat menjawab persoalan pada tahap tersebut, misalnya antara
lain:

Fungsional: memenuhi fungsi sesuai dengan kebutuhan suatu fasilitas, dan
sesuai dengan aktifitas yang terjadi.
Efisien: pemenuhan fungsi secar maksimal
Fleksibel: kemudahan atau kebutuhan penggabungan, pemisahan, dan perluasan.
Dan lain-lain.

5. Pengembangan 4.
Tahap ini merupakan penjelasan dari proses kedua secara terperinci. Kriteria
dikembangkan atau diperluas pengertiannya sedemikian rupa supaya hasil yang
dicapai menjadi lebih peka terhadap segala kemungkinan.

Kriteria tujuan diterangkan lebih jelas dengan menyebutkan sasaran yang diinginkan,
apakah hasil suatu proses ditujukan untuk manusia, lingkungan dan fasilitas tertentu.

Tujuan
Hambatan
Batasan

ProsesUmpan Masuk Umpan Keluar
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Kriteria hambatan ditetapkan dari hal-hal yang sudah ada dan akan sangat
mempengaruhi hasil suatu proses, misalnya:

Kehidupan sosial budaya manusia yang mempunyai ciri-ciri yang berlainan satu
sama lainnya.
Dalam lingkungan fisik terhadap masalah-masalah yang khusus yang harus dapat
ditanggulangi.
Teknologi dan peraturan yang ada hendaknya dijadikan dasar dalam
melaksanakan atau mewujudkan hasil suatu proses.
Ada atau tidaknya biaya menentukan apakah suatu pekerjaan dapat
dilangsungkan atau tidak.

Batasan disusun atas dasar persyaratan-persyaratan yang harus diikuti sepenuhnya
(kalau memang benar diinginkan) dan menjadi penguji hasil sesuatu proses atau
pekerjaan, misalnya:

Hasil dari suatu proses perancangan yang didapat harus memenuhi persyaratan
(fisik) manusia, antara lain mengenai kesehatan tubuh, kesanggupan panca indra,
reaksi manusia terhadap yang tercipta terutama dalam hal kepekaan dan
ketajaman pemikiran hendaknya menjadi lebih baik.
Hasil yang dicapai selayaknya mempunyai arti yang lebih dari sekedar
pemenuhan fungsi; manusia biasa menangkap suatu arti dari bentuk fisik yang
terungkap.
Persyaratan teknis mengharuskan pemilihan cara yang tepat untuk mengatasi
kondisi lingkungan secara efisien.
Hasil yang didapat harus memperhitungkan segala aspek yang berhubungan
dengan pendapatan (modal atau sumber-sumber dana) dan pengeluaran (urusan
tanah, buruh, bahan, jasa, dan lain-lain).

6. Bagan Umum Perencanaan.
Pengembangan akhir dari skema perancangan adalah bagian perencanaan secara
umum, yang menyatakan garis besar tahap-tahap pekerjaan atau kegiatan dari awal
(keinginan) sampai terwujud sesuatu yang dapat dipakai atau berfungsi bagi manusia
atau lingkungan. (lihat skema berikut).

Taha
p

Persiap
an

Penyusun
an
Program

Perancanga
n

Pelelang
an

Pelaksana
an

Operasi

U
R
A
I
A
N

1.Gagasa
n.

2.Prinsip
umum.

1.Analisa.

2.Sintesa.

1.Penyusunan
konsep
perancangan.

2.Pra
rancangan

3.Pengemban
gan
rancangan

1.Persiapa
n
Penjelasan
pekerjaan.

2.Penawar
an harga

3.Kontrak.

1.Persiapan
struktur.

2.Arsitektur,
mekanikal,
elektrikal,
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3.Finishing,
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1.Pemakai
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Proses Desain:
Secara umum bentuk proses desain sebagai berikut :

Order

aspek isi

aspek filosofi

aspek wadah

transformasi konsep desain
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Dalam proses perancangan diperlukan sebuah metode perancangan. Hal ini dilakukan
dengan alasan :
1. Karena desain makin kompleks; project lebih besar, investasi lebih tinggi, bersifat

interpersonal (stakeholders makin banyak).
2. Karena perlu mencari cara pemecahan terbaik; bersifat individual atau personal dan

bersifat spesifik atau kasuistik.

Mata kuliah ini membahas mengenai proses perancangan serta memperkenalkan
keluasan berbagai metode dan teknik yang digunakan dewasa ini. Disisi lain, melalui
tugas dan seminar, peserta diharapkan dapat mendalami setidaknya satu metode dalam
proses perancangan kawasan binaan, dimulai dari teori, metode, teknik hingga contoh
operasionalnya, sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah spesifik.

Urban Planing Urban Design Architecture
Micro

Form Basic forms to
produce urban
structure

Group forms
and interrelation
between forms

Single forms
and group
forms

Space Two
dimensional
space,
institutional
spaces

Three
dimensional
sapce, public
spaces

Detailed micro
spaces,
private spaces

Function Role for spesific
urban areas
(zoning/land
use)

Generic/inherent
function for
publics spaces

Utilitarian
function for
spesific
indoor/outdoor
spaces

Technology Coping with
social
economiccultural
forces

Coping with
nature and
social-economic
cluture

Coping with
natural
forces

Context Beyond urban
areas

Beyond group of
building

Beyond site

A. Metoda Perancangan Generasi 1.

Dalam praksis tidak ada pembagian metode secara tegas antara black box dan glass box.
Ini hanya masalah sudut pandang dan pembuatan model.
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1. Dari sudut pandang kreativitas, sang perancang adalah suatu black box yang darinya
muncul suatu lompatan kreatif.

2. Dari sudut pandang rasionalitas, sang perancang adalah suatu glass box yang dapat
memunculkan suatu proses rasional yang dapat diterangkan.

3. Dari sudut pandang control, sang perancang adalah suatu self-organizing system,
yang dapat mencari jalan pintas melalui kerumitan masalah.

Dalam generasi pertama, proses merancang dapat dipandang sebagai suatu sistem.
 Masukan (input).
 Proses (procces).
 Keluaran (output).
 Umpan balik (feed baco control).

Dan dari kinerja sang perancang, dapat dipandang sebagai proses 3 tahap.
 Divergence.
 Transformation.
 Convergence.

Pada dasarnya ada 2 macam masalah.
1. Masalah jinak (tame problem).
2. Masalah liar (wicked problem).

a. The impossibility of any definitive formulation (every formulation corresponds to
a statement of the solution and vice verse).

b. No stopping rule in the formulation and (re) solution.
c. No immediate and ultimate test of solution (correct/false is not applicable,

solution to wicked problems are not true/false, but good/bad).
d. No opportunity to learn by trial and error, since every solution is a one shot

operation and every attempt counts significantly, giving the planner no fight to be
wrong.

e. The existence of neither a enumerable set of potential solution nor a
welldescribed set of permissible operation to be incorporated into a plan.

f. The uniqueness of a problem.
g. Each problem being a symptom for another (the planner has no right to bewrong).

B. Metoda Perancangan Generasi 2.

 Design can not be taught it just can be learned.
 Tidak ada formulasi jelas.
 Tidak ada titik perhentian.
 Tidak ada benar atau salah.
 One shot operation.
 Tidak ada jumlah pasti berapa macam solusi.
 Tiap masalah bersifat unik.
 Semua bisa salah.

C. Preseden dan Prinsip.
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Kualitas rancangan pada dasarnya dapat ditingkatkan dengan mempelajari preseden
karya arsitektur yang sudah ada dan dianggap berhasil dan pemahaman yang lebih jauh
mengenai prinsip-prinsip yang melandasi karya arsitektur tersebut (principle, gagasan-
gagasan mengenai aspek-aspek yang menjadikan karya arsitektur berhasil dan
menganai implikasi guna dan citra terhadap karya arsitektur tersebut).

Sebagaimana para seniman kreatif lainnya, para arsitek menggunakan beberapa strategi
yang lazim mereka lakukan dari waktu ke waktu. Mereka belajar melalui pengalaman
menyerap pelajaran pada tiap kasus perancangan, sehingga karya yang belakangan akan
terpengaruh oleh karya - karya terdahulu. Oleh karena itu, seorang arsitek lazim
dikaitkan dengan gaya dan langgam tertentu. Meski disisi lain, ada hal-hal dan
pengalaman-pengalaman baru yang diserap, maka gaya dan langgam sang arsitek
tersebut juga mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu.

Di bidang seni dan desain, para pemula perlu belajar dengan memperhatikan
bagaimana para pakar berkarya. Menggambarkan ulang dan meniru karya sang pakar
secara sadar merupakan suatu tahap yang penting disini. Setelah memperhatikan dan
meniru, diharapkan sang pemula dapat secara sadar menemukan prinsip-prinsip yang
mendasari karya sang pakar tersebut. Dan pada akhirnya diharapkan sang pemula
tersebut pada suatu saat dapat berkarya dengan strategi yang lebih sesuai dengan
kemampuan dan kehendaknya.

Di bidang arsitektur, melalui preseden dapat dipelajari setidaknya 3 aspek, yaitu sebagai
berikut:
 Aspek konseptual: filosofi dan gagasan yang mendasari karya.
 Aspek programatis: fungsi dan hubungan antar fungsi.
 Aspek format: ruang dan bentuk.

Secara konseptual, ada beberapa hal yang dapat dianalisis. Pertama, bagaimana
implikasi konsep filosofis yang dimiliki sang arsitek di dalam karya rancangannya. Kedua,
bagaimana sang arsitek merumuskan konsep rancangannya, yaitu gagasan yang dapat
menyatukan berbagai elemen ke dalam satuan rancangan. Ketiga, bagaimana sang
arsitek menanggapi tuntutan programatis, konteks dan berbagai gagasan yang muncul.

Secara programatis, ada beberapa hal yang dapat dianalisis. Pertama, bagaiman sang
arsitek membuat zoning atau pengelompokan fungsional. Kedua, bagaimana sang
arsitek menata dan mengaitkan ruang pakai dengan ruang sirkulasi. Ketiga, bagaimana
sang arsitek membentuk ruang dan massa dalam kaitannya dengan program dan fungsi
yang harus diakomodasi.

Secara formal, ada dua hal yang dapat dianalisis. Pertama, analisis karya arsitektur
sebagai konstruksi geometris (geometrical construction). Menganalisis karya arsitektur
sebagai kumpulan raut, tatanan titik, garis, bidang dan pertemuan bidang dalam ruang.
Dalam hal ini, raut, bentuk, dan ruang dianalisis sebagai hasil serangkaian operasi
geometris yang terkait dengan berbagai konsekuensi logisnya. Kedua, analisis karya
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arsitektur sebagai konfigurasi keruangan (spatial configuration). Karya arsitektur
dibayangkan melalui pengalaman sejumlah ruang dan rangkaian pengalaman ketika
seseorang berjalan di dalam bangunan, terutama melalui jalur tertentu atau pada
bidang-bidang tetentu, yang memegang peranan penting dalam komposisi geometris.

Kedua analisis ini perlu memenuhi signifikansi. Pertama kepuasan perolehan bentuk
melalui abstraksi geometris tradisional dan kepuasan intelektual melalui penggunaan
logika arsitektural. Ditambah dengan aspek yang kedua, yang boleh tercapai atau tidak
tercapai, yaitu kesesuaian dengan fungsi.
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Apakah yang dimaksud dengan kualitas desain yang baik? Pada dasarnya tidak ada
kualitas desain yang benar-benar secara tegas baik atau buruk. Namun, kualitas desain
yang baik adalah apabila pemecahan desain yang dibuat sesuai dengan situasinya.
Dengan demikian, kreasi pemecahan masalah menyebabkan desain menjadi lebih baik.
Tiap situasi dan lokasi menghasilkan bentuk desain yang spesifik. Secara umum, desain
yang baik mencerminkan kualitas sebagai berikut:

1. Mengakomodasi keinginan dan kebutuhan dari pemilik. Desain yang baik tidak
memaksakan kehendak dari perancang sendiri, melainkan memberikan pemecahan
masalah yang baik secara professional (sesuai dengan prinsip atau prinsip arsitektur),
bersama-sama dengan pemilik. Termasuk didalamnya memberikan gambaran
tentang permasalahan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik proyek terhadap
alternatif bentuk desainnya. Desain yang baik tidak hanya bagus diatas kertas,
namun yang lebih penting adalah bagaimana fakta bentuk nyatanya di lapangan
serta pemanfaatannya.

2. Desain yang baik selalu mempertimbangkan faktor view (pemandangan) dari arah
tapak ke arah luar atau sebaliknya, kondisi kontur, kondisi tanah, arah pergerakan
angin, arah sinar matahari dan bayang-bayang, lokasi utilitas lainnya. Desain yang
baik akan membawa pengaruh positif terhadap karakter tapak (misalnya
menciptakan pemandangan yang menarik, bermacam-macam jenis tanaman,
bentuk-bentuk arsitektur) dan menstimulan efek negatife dari bentuk-bentuk kondisi
tapak (misalnya bentuk permukaan tanah yang rata, kondisi terlalu panas, tidak ada
bayang-bayang keteduhan).

3. Desain yang baik menciptakan dan menghasilkan suasana tapak menjadi indah,
nyaman dan membuat perasaan pemakai (dalam hal ini pemilik) menjadi senang dan
bahagia.

A. Prinsip Desain.

Prinsip desain adalah dasar dari terwujudnya suatu rancangan atau ciptaan bentuk. Kita
mengetahui bahwa komponen dan unsur-unsur bentuk mempunyai dan memiliki sifat
sifat masing-masing. Masing-masing sifat memiliki karakteristik tersendiri.

Keteraturan dapat memberikan keindahan dalam komposisi. Keteraturan ini diperoleh
melalui pendekatan tema rancangan, antara lain keteraturan ruang formal, informal,
simetris, ataupun pendekatan dari segi keteraturan bentuk, misalnya alamiah,
tradisional, dan modern.

Keindahan dari segi bentuk dapat kita amati dari suatu bentuk pohon, yakni susunan
batang, dahan, ranting dan dedaunan yang selalu saling berkaitan. Proporsi ukuran
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batang akan selalu diikuti oleh dedaunan. Hal ini mencerminkan suatu visual
keteraturan yang akan memberikan kesan keindahan. Demikian pula dalam desain
lansekap, keteraturan merupakan kunci utama dari daya tarik visual yang memberikan
nilai keindahan.

Kesatuan yang dimaksud adalah hubungan yang harmonis dari berbagai elemen atau
komponen dan unsur yang ada dalam suatu rancangan. Keharmonisan ini akan
membentuk suatu karakter khas suatu rancangan lansekap. Untuk mendapatkan nilai
kesatuan dapat diciptakan melalui antara lain:

1. Menyederhanakan dan membatasi jumlah elemen atau unsur yang digunakan.
2. Dengan memperkecil perbedaan sesama unsur dalam komposisi desain. Misalkan

penggunaan jenis tanaman yang beraneka ragam dalam suatu komposisi
mengakibatkan nilai kesatuan menjadi hilang.

Untuk menyatukan komponen dan unsur tersebut haruslah didasarkan pada prinsip
desain. Prinsip dasar utama dalam desain adalah faktor:
1. Keseimbangan (balance).
2. Irama atau pengulangan (rhythm).
3. Penekanan atau aksentuasi (emphasis).
4. Keteraturan dan kesatuan (unity).
5. Skala dan proporsi.
6. Kontras.

B. Spesifikasi Proyek.

Spesifikasi suatu proyek umumnya akan terdiri dari: pengertian, fungsi, karakteristik
kegiatan, sasaran, sistem pelayanan, proses pelayanan, sistem pengelolaan, klasifikasi
yang direncanakan, kebutuhan jumlah, kebutuhan jenis atau tipe dan fasilitas yang
disediakan.
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A. Pengertian Konsep Dasar.

Konsep adalah:
a. Suatu gagasan awal yang digeneralisasikan.
b. Suatu pengembangan yang harus diperluas dan dikembangkan kemudian secara

lebih terinci.
c. Suatu kerangka embrionik yang akan menampung suatu kerumitan yang lebih kaya.
d. Suatu persepsi tentang penghasilan bentuk dari suatu analisis permasalahan.
e. Suatu gambaran mental yang berasal dari suatu proyek.
f. Suatu strategi untuk bergeser dari kebutuhan-kebutuhan proyek kepemecahan

bangunan.
g. Sekumpulan taktik dasar untuk melanjutkan perancangan.
h. Studi pendahuluan untuk mengembangkan persoalan-persoalan proyek yang utama.
i. Gagasan perancangan yang pertama mengenai morfologi bangunan.
Sumber: (Edward T. White, Sumber Konsep)

Dasar adalah suatu yang paling mendasar atau paling dalam.

Konsep Dasar adalah konsep yang paling mendasar dalam menjiwai dan memberikan
arah pada proses perencanaan dan perancangan.

B. Macam-macam Konsep Dasar.

1. Konsep Dasar “Skylight”.
Adalah lubang di atap yang berfungsi untuk memasukan cahaya matahari ke dalam
bangunan (cahaya langit).
Sumber: (Edward T. White, Sumber Konsep 1987)

Contoh desain: konstruksi atap Skylight, memakai konstruksi kayu yang menarik
serasi dengan konstruksi.

2. Konsep Dasar “Taman Bali”.
a. Taman Generasi Satu: adalah wujud alam yang belum tersentuh peradaban

manusia.
b. Taman Generasi Dua: lingkungan binaan sebagai hasil hubungan manusia dengan

lingkungan.
c. Taman Generasi Tiga: adalah perwujudan taman yang telah meninggalkan

keadaan primitif.
Sumber: (Ir. Nyoman Gelebet: Taman-tamanya Bali Dari Surgawi Fantasi)
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3. Konsep Dasar “Privacy”.
Adalah konsep yang lebih menghargai harkat dan martabat individu. Sumber:
(Pendidikan Dalam Arsitektur, Prof. Ir. Sidharta, 1997).

Contoh desain: Hotel dan apartemen sebagai salah satu contoh menekankan pada
konsep privacy (Asri, Edisi Pebruari 1996).

4. Konsep Dasar “Fungsionalisme”.
Adalah suatu konsep yang memberikan akomodasi ruang yang tepat dan berguna
dan juga memperhitungkan secara ekonomi dan efisien.

Contoh desain: Ruang-ruang yang cukup luas untuk biasa melakukan kegiatan sosial
dan kegiatan adat (Asri, Edisi September 1996)

5. Konsep Dasar “Rekreatif”.
Adalah suatu konsep yang mengutamakan kenyamanan bagi pengunjung di dalam
menikmati fasilitas-fasilitas yang telah disediakan.

Contoh desain: Restoran dalam gua yang dapat menampung sekitar 200 pengunjung
yang setelah santap malam dapat menyaksikan pertunjukan di depan gua itu.

6. Konsep Dasar “Monumental”.
Adalah suatu konsep yang mencerminkan kokoh dan monumental. Contoh: desain
monumen atau patung.

7. Konsep Dasar “Edukatif”.
Adalah suatu konsep yang bersifat mendidik (aktifitas dominan yang dilakukan
adalah pendidikan). Contoh: desain gedung sekolah

8. Konsep Dasar “Komersil”.
Adalah suatu konsep yang mengutamakan transaksi jual beli. Contoh: desain
swalayan atau pasar.

9. Konsep Dasar “Produktif”.
Adalah suatu konsep yang mengutamakan aktifitas produksi. Contoh: desain pabrik.

10. Konsep Dasar “Komunikatif”.
Adalah suatu konsep yang hanya berhubungan dengan komunikasi. Contoh: desain
gedung siaran.

11. Konsep Dasar “Formal”.
Adalah suatu konsep yang berwadah, direncanakan berbadan hukum (resmi). Contoh:
desain gedung-gedung pemerintah (Gedung MPR).

12. Konsep Dasar “Non Formal”.
Adalah suatu konsep yang berbadan swasta (tidak resmi). Contoh : desain gedung
kantor sewa.
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Dari macam-macam konsep dasar tersebut daiatas dapat dipilih dengan cara melihat
aktifitas dominan yang diwadahi oleh suatu desain yang direncanakan.

C. Pendekatan Konsep Dasar.

Contoh: Pendekatan Konsep Dasar dengan Tema Industri Gambelan Bali.

1. Pengertian.
Industri Gambelan Bali adalah suatu wadah atau tempat kegiatan orang yang
bergerak dalam bidang pembuatan (memproduksi) bebarungan alat-alat seni suara
yang bentuk dan komposisinya disesuaikan memaniverestasikan lagu-lagu daerah
Bali baik yang berbentuk instrument, iringan tari, maupun untuk mengiringi vokal.

2. Fungsi.
Adapun fungsi dari Industri Gambelan Bali yang ada di Gianyar ini adalah sebagai
tempat pembuatan Gambelan Bali yang khususnya terbuat dari krawang dan sebagai
tempat atau wadah untuk memperbaiki gambelan-gambelan yang telah rusak
sehingga dapat dipergunakan kembali sebagai mana mestinya. Dari pendekatan
diatas tersebut mencerminkan suatu konsep produktif yang didukung oleh
pelaksanaan yang kwalitatif.

3. Tujuan.
Tujuan dari Industri Gambelan Bali ini adalah:
1. Dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan produk lain yang sejenis

dengan mutu (suara dan pelawak) yang baik.
2. Untuk memenuhi kebutuhan akan gambelan bagi desa adat, sekehe-sekehe,

maupun wisatawan yang menginginkan gambelan Bali tersebut.
3. Untuk memasarkan produksi yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Gambelan Bali.
4. Menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang

optimal bagi pengelola (segi komersial)
5. Dapat menerapkan prinsip hemat energi dengan memanfaatkan sumber daya

alam secara optimal.

Dari pendekatan diatas tersebut mencerminkan suatu konsep produktif yang
informative

4. Sasaran.
Adapun sasaran dari Industri Gambelan Bali yang ada di Gianyar adalah:
- Desa adat yang membutuhkan gambelan di dalam menunjang kegiatan

keagamaan dan adat istiadat di desanya masing- masing.
- Desa adat yang memiliki gambelan tidak akan kesusahan dalam merawat

gambelannya karena industri ini menyediakan perbaikan bagi gambelan yang
rusak.

- Para sanggar atau sekehe-sekehe yang membutuhkan Gambelan Bali sebagai
sarana pendukung bagi kelangsungan sanggar atau sekehenya tersebut.
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- Para tamu domestik yang menginginkan Gambelan Bali sebagai barang
cideramata untuk dibawa pulang kenegaranya.

- Meluaskan jangkauan pemasaran akan merupakan daya tarik bagi produsen untuk
menambah dan meningkatkan produksinya, serta bersaing untuk merebut
jangkauan pemasaran yang lebih luas.

Dari pendekatan diatas tersebut mencerminkan suatu konsep produktif yang
kualitatif dan informatif.

D. Penentuan Konsep Dasar.

Berdasarkan perumusan dari konsep dasar tersebut, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai konsep dasar dari Industri Kerajinan Gambelan Bali di Gianyar adalah: Produktif
yang Kualitatif.

Produktif yaitu suatu ungkapan dimana pada wadah ini terdapat suatu kegiatan yang
memproduksi atau membuat suatu barang (gambelan Bali) dengan tujuan atau maksud
untuk mencapai kwalitas gambelan yang baik, sehingga dengan sendirinya akan
memberikan kepuasan bagi si pengerajin maupun konsumen yang nantinya diharapkan
dapat menginformasikan tentang keberadaan wadah ini.

E. Penjabaran Konsep Dasar.

Berdasarkan dari penentuan konsep dasar tersebut, maka penjabaran konsep dasar
Produktif pada Industri Gambelan Bali di Gianyar adalah:

1. Penjabaran dalam Perencanaan.
Penjabaran konsep dasar dalam perencanaan meliputi dua aspek pokok yaitu lokasi
dan site, dalam hal ini sesuai dengan konsep produktif adalah:
o Pemilihan lokasi yaitu diusahakan dekat dengan sumber pengadaan bahan

mentah (Tembaga dan Timah Putih), tersedianya tenaga kerja, jauh dari sentra
pengerajin gamelan yang telah ada, adanya fasilitas angkutan (sarana dan
prasarana) dan adanya fasilitas penunjang (listrik, air bersih, dan sebagainya).

o Lokasi site harus memperhatikan accessibility (kemudahan), kemungkinan
pengembagan dan fasilitas penunjang, harga dan keadaan tanah.

o Mudah dikenali oleh masyarakat yang membutuhkan gambelan.
o Tetap melestarikan kelestarian lingkungan dari limbah industri.
o Penggunaan bahan yang relatif murah dan mudah didapat namun mampu

menunjang fungsi, struktur dan estetika bangunan.
o Penataan ruang luar memberi kesan sebuah industri sehingga akan menjadi daya

tarik tersendiri bagi konsumen.

2. Penjabaran dalam Perancangan.
o Pengaturan komposisi ruang dan massa bangunan maupun elemen-elemen
ruang agar dapat mempermudah setiap kegiatan produksi maupun pengelolaan
administrasi, dan pengunjung sehingga menjamin kenyamanan, keleluasaan, dan
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betahnya pengerajin maupun pengunjung dalam wadah ini sesuai dengan
kegiatannya masing-masing.
o Pendekatan kebutuhan besaran ruang diperhitungkan berdasarkan operasional
fungsi dan interaksi kegiatan yang menjamin efisiensi penggunaan ruang.
o Kesan visual rancangan tata bangunan yang dapat memberikan kekhasan fungsi
yang diwadahi dengan kesan komersial dan harmonis dengan lingkungan.

F. Tema Perancangan.

Tema merupakan suatu pokok pikiran atau gagasan tertentu yang berulang kembali
digunakan sebagai dasar dan diterapkan pada seluruh perancangan. Secara umum tema
merupakan pendekatan luar terhadap karakter arsitektur yang berkaitan dengan
masalah bentuk, teknologi, lingkungan budaya dan prilaku. Tema suatu rancangan akan
terdiri dari: pendekatan tema, pemilihan tema, pengertian tema, kriteria tema, dan
ungkapan perwujudan tema.

Untuk memudahkan memahami tentang tema dan penjabarannya dibawah ini adalah
contoh penentuan tema rancangan pada Hotel Resort di Pantai Keramas yang sesuai
dengan tuntutan yang diinginkan diperlukan tentang pemahaman terhadap tema
rancangan yang akan diterapkan.

1. Pendekatan Tema.

Untuk mendapatkan tema rancangan yang sesuai pada Hotel Resort di Pantai Keramas,
maka ditempuh beberapa pendekatan meliputi:
a. Pendekatan Fungsional.

Adapun pungsi dari Hotel Resort adalah sebagai tempat untuk beristirahat,
berekreasi, sehingga faktor lingkungan disekitarnya perlu diperhatikan agar dapat
mendukung kegiatan yang akan berlangsung.

b. Pendekatan wisatawan yang berkunjung.
Tujuan utama wisatawan berkunjung ke Bali khususnya ke Kabupaten Gianyar adalah
menikmati keindahan alam, adat-istiadat, peninggalan sejarah maupun keramahan
penduduk yang merupakan potensi dalam menarik wisatawan yang datang, sehingga
lingkungan perlu diperhatikan.

c. Pendekatan iklim dan lingkungan.
Pendekatan faktor iklim dan lingkungan perlu diperhatikan agar bangunan yang akan
direncanakan dapat berintegrasi dengan lingkungan setempat, dalam arti tidak
merusak dan dapat memanfaatkan potensi dari lingkungan tersebut.

d. Pendekatan latar belakang budaya.
Pendekatan terhadap latar belakang budaya dimaksudkan agar proyek yang akan
dibangun tidak menyimpang dari kebiasaan yang ada, sehingga lingkungan budaya
perlu diperhatikan dalam perencanaan nantinya.

2. Pemilihan Tema.

Berdasarkan pengertian dan pendekatan-pendekatan tersebut diatas maka tema yang
diambil adalah “Green Architecture“.
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3. Pengertian Tema Green Architecture.

Didalam pemahaman tentang tema yang akan diterapkan pada perancangan Hotel
Resort di Pantai Keramas, yaitu “Green Architecture”, mengandung pengertian sebagai
berikut:

Green Architecture merupakan arsitektur yang memadukan tidak hanya arsitektur
umum (kekuatan,fungsi, kenyamanan, biaya, estetika), namun juga dimensi-dimensi
lingkungan (efisiensi energi, konsep berkelanjutan,pendekatan holistik). Dengan kata
lain Green Architecture merupakan tatanan arsitektur yang melestarikan lingkungan
global dan meminimalkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada elemen udara, air,
tanah,dan energi.

4. Kreteria Green Architecture dalam desain.

Untuk mencapai klasifikasi Green Architecture diperlukan kriteria yang diterapkan pada
siklus bangunan dimulai sejak tahap perancangan, yaitu meliputi:
a. Disain bangunan yang peka terhadap lahannya.
b. Pemahaman kondisi iklim setempat.
c. Efisiensi energi konvensional (bertumpu pada minyak bumi).
d. Eksplorasi terhadap sumber energi alternatif (surya, angin, biomasa, sel bahan

bakar).
e. Meminimalkan penggunaan material dengan kandungan energi yang tinggi.
f. Mengantisipasi pola hidup pemakaian bangunan.
g. Pengendalian penggunaan dan pemeliharaan bangunan.
h. Kontrol limbah bangunan.
i. Proses daur ulang material dan air.
j. Penyelesaian holistik antara bangunan dan lingkungan.

5. Ungkapan Perwujudan Tema.

Tema Green Architecture sebagai pola yang berkaitan dengan masalah unsur bumi (air,
udara, tanah, api), maupun lingkungan dan budaya, dapat diwujudkan melalui:
a. Pengunaan unsur-unsur bumi secara efisien seperti: pemanfaatan air yang nantinya

bisa di daur ulang untuk pengairan, pemanfaatan udara alami untuk kenyamanan
sehingga akan diperlukan bukaan ventilasi yang maksimal, pemanfaatan cahaya
alami sebagai upaya pemanfaatan pencahayaan alami, pemanfaatan tanah yang
efektif tanpa merusak struktur tanah.

b. Pemanfaatan terhadap potensi lingkungan sebagi upaya untuk melestarikan potensi
yang telah ada sehingga dapat menciptakan suasana yang unik dan menarik.

c. Penerapan elemen-elemen budaya (arsitektur tradisional Bali) sehingga mampu
memberikan corak yang khas terhadap rancangan.
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A. Program Fungsi.

Suatu definisi sederhana tentang sesuatu pergeseran yang mengemukakan bahwa
program tersebut adalah suatu langkah atau jalan untuk mencapai suatu tujuan utama.
Dengan kata lain untuk mencapai suatu tujuan utama diperlukan adanya proses-proses
persamaan dari awal yang sering kita kenal dengan adanya program perencanaan.
Program itu sendiri tiada lain merupakan suatu proses menuju tujuan utama yaitu yang
dimaksud dalam hal ini adalah disain. Sebelum kita melangkah lebih lanjut pada
program fungsi, kita perlu mengenal apa saja yang terkait dalam program itu sendiri.
Menurut Buku Pengantar Arsitektur Karya James C. Snyder, Anthony J. Catanese School
of Architekture an Urban Panning, University Of Wisconsin-Milwaukee yang dikerjakan
oleh Ir. Hendro Sangkoyo (1985), Program selengkapnya sering berbentuk buku atau
brosur tercetak, bentuk yang dipergunakan untuk menyusun isi program harus
mengikuti logika pokok untuk mengembangkan program. Suatu bentuk yang berguna
untuk ini adalah informasi.

Selanjutnya didalam buku tersebut dijelaskan mengenai garis-garis besar yang ada pada
program yaitu sebagai berikut:
1. Bahan depan: judul, prakata atau pendahuluan, table isi, tujuan dan cakupan

dokumentasi, organisasi program, dan metodologi pemrograman.
2. Klien atau Pemakai: siapa orang-orangnya dan lembaga-lembaga yang minta

bangunan tersebut dirancang.
3. Masalah-masalah atau tujuan-tujuan: bagaimana kondisi-kondisi yang ada dan

masalah-masalah yang ditimbulkan bagi klien. Apakah tujuan klien yang
menghendaki perubahan dalam kondisi-kondisi itu.

4. Prilaku-prilaku yang diinginkan: apa yang dikehendaki atau pemakai sanggup
melakukannya untuk melakukan atau melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sasaran-
sasaran khusus apa ada pada klien untuk bangunan tersebut.

5. Kriteria Fungsi: fungsi-fungsi apa yang seharusnya diadakan oleh bangunan yang
akan membantu prilaku-prilaku itu.

6. Kriteria Objek: syarat-syarat fisik seperti yang ditetapkan oleh kode-kode setempat,
kesenangan-kesenangan klien dan sebagainya.

7. Pendekatan-pendekatan: kajian-kajian jenis pola-pola gagasan pengaturan dan
bentuk-bentuk rekomendasi lain yang mengemukakan bagaimana para arsitek dapat
melakukan pendekatan pada rancangan bangunan.

8. Bahan Belakang: Indeks, lampiran-lampiran, peragaan, batasan-batasan bibliografi,
penghargaan, dsb.

Dari penjelasan mengenai program diatas, maka kita akan lebih mudah memberikan
penjelasan pada program fungsi. Pada program fungsi tersebut didalamnya akan
dijelaskan mengenai fungsi-fungsi apa saja yang harus diadakan oleh bangunan yang
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akan kita rencanakan untuk menentukan prilaku-prilaku. Sebelum kita dapat melahirkan
atau menentukan program fungsi, terlebih dahulu kita harus memahami intisari dari
pendahuluan seperti pengertian dari objek yang akan kita rencanakan, tujuan dari objek
tersebut, serta sasaran dan bahasan dari objek rancangan, barulah kita dapat
menentukan program fungsi.

Fungsi-fungsi dapat mencakup aturan-aturan umum untuk menyusun bidang fungsional
dan disposisinya ditempat proyek. Syarat-syarat penampilan dari masing-masing sistem
fungsional berlainan dengan yang diuraikan dalam cara kamar demi kamar, syarat
lingkungan dan operasional bagi bidang-bidang fungsional yang berlainan.

Secara umum didalam sebuah objek bangunan khususnya bangunan umum, fungsi-
fungsi dapat dibedakan dalam tiga jenis fungsi yaitu:
- Fungsi Utama atau pokok.
- Fungsi Penunjang.
- Fungsi service.

1. Fungsi Pokok.
Berbicara mengenai fungsi kita mengenal adanya Fungsi Pokok yang dimaksud
dengan fungsi pokok disini adalah sama maksudnya dengan fungsi utama dari suatu
objek yaitu untuk mewadahi kegiatan utama dari suatu maksud pembangunan atau
hal-hal pokok dari suatu maksud.

Dalam hal proses perancangan menentukan fungsi adalah merupakan langkah atau
tahap awal untuk proses berikutnya. Sebelum melangkah pada proses selanjutnya
maka fungsi harus ditentukan terlebih dahulu. Penentuan fungsi mengacu pada
pendahuluan seperti pengertian latar belakang, tujuan dan sasaran.

Dengan memahami intisari pendahuluan yang paling pertama ditentukan adalah
fungsi, yakni fungsi pokok. Dalam menentukan fungsi pokok ini harus sesuai dengan
intisari pendahuluan. Contoh: pada bangunan umum seperti sekolah misalnya yang
merupakan fungsi pokok dari sekolah adalah tempat melakukan suatu proses belajar
dan mengajar. Fungsi pokok ini dilahirkan dari pengertian yang mana dalam hal ini
pengertian dari sekolah itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada tujuan dan sasaran
serta batasan dari sekolah ini sendiri. Dengan berpedoman pada intisari pendahuluan
maka fungsi pokok dapat kita tentukan. Demikian pula halnya dengan fungsi-fungsi
lainnya.

2. Fungsi Penunjang.
Setelah fungsi pokok kita tentukan maka barulah kita bisa memikirkan fungsi
penunjang. Fungsi penunjang ini adalah bermaksud untuk menunjang fungsi-fungsi
pokok yang mana dalam fungsi penunjang ini didalamnya terdapat hal-hal yang
merupakan sesuatu yang nantinya bertujuan untuk melengkapi atau menunjang
kesempurnaan dari fungsi pokok itu sendiri. Jadi apabila dikaitkan dengan uraian
tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa dengan adanya fungsi penunjang itu
sendiri dikarenakan oleh fungsi pokok atau utama yang nantinya fungsi utama itu
dapat berjalan secara baik serta optimal.
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Sebagai contoh kita ambil suatu bangunan sekolah, yang fungsi utamanya adalah
sebagai wadah atau tempat untuk melaksanakan proses belajar-mengajar yang
bersifat formal. Dengan adanya kegiatan belajar-mengajar itu sendiri maka
diperlukan adanya sarana penunjang untuk melengkapi kegiatan tersebut. Seperti
perpustakaan sebagai ruang kaca, laboratorium sebagai tempat untuk melakukan
pratikum-pratikum dan sarana-sarana penunjang lainnya.

Jadi tujuan utama dari fungsi penunjang adalah untuk mempermudah proses
kegiatan utama yang dilakukan pada suatu tempat atau objek.

3. Fungsi Service.
Selain fungsi penunjang dari fungsi pokok yang tak kalah penting untuk kita bicarakan
disini adalah fungsi service. Yang dimaksud fungsi service adalah untuk memberikan
suatu pelayanan atau service bagi paracivitas atau pemakai dari suatu objek
rancangan serta terhadap semua aktivitas atau kegiatan serta prilaku-prilaku
pendukung kegiatan.

B. Program Kegiatan.

Didalam sebuah perancangan suatu karya rancang bangun yang dilakukan oleh para
calon dan sang arsitek maka semua bentuk kegiatan yang akan menjadi tolak ukur bagi
sebuah perancangan agar sebuah karya tersebut menjadi lebih sempurna.
Program kegiatan dalam hal ini menyangkut civitas, aktivitas, serta fasilitas. Tapi
sebelum kita melangkah pada ketiga hal tersebut, maka terlebih dahulu kita
menguraikan sedikit mengenai program kegiatan agar menjadi lebih mudah untuk
dimengerti.

Pengertian program kegiatan adalah suatu langkah-langkah agar kita lebih memahami
apa itu kegiatan (hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh yang akan menempati karya
arsitektur tersebut). Serta pola kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misalnya
terjadi suatu perubahan serta penambahan-penambahan yang dilakukan oleh pemakai,
dengan tidak melakukan perombakan yang begitu berarti. Untuk itu mari kita
melangkah pada sub bahasan diatas:

1. Civitas: yang merupakan civitas dalam hal ini adalah semua pelaku dari pada kegiatan
yang terlahir dari fungsi pokok, penunjang serta fungsi service. Seperti contoh
bangunan museum akan terdapat para civitas yang dapat digolongkan menjadi tiga
yang antara lain pengelola, pegawai serta pengunjung.
 Pengelola: dalam hal ini yang biasa dikatakan sebagai pengelola adalah pemilik

museum tersebut (pemilik saham).
 Pegawai: yang dikatagorikan sebagai pegawai yaitu semua orang yang ditugaskan

serta ditempatkan oleh para pengelola yang diberi kewenangan untuk mengurusi
museum tersebut agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konsep dasar
yang telah ditetapkan sebelumnya.

 Pengunjung: dalam hal ini yang dimaksud dengan pengunjung adalah orang-orang
yang datang ke museum tersebut yang punya kepentingan hanya untuk melihat-
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lihat koleksi didalam bangunan museum serta yang ingin memiliki sesuatu yang
dianggap bernilai yang tersedia pada galeri yang telah disiapkan.

2. Aktivitas: yang dapat dikatakan sebagai aktivitas adalah semua kegiatan yang
dilakukan oleh para civitas yang pada nantinya akan melahirkan jenis-jenis ruang.
Contoh yang dapat diambil seperti pada bangunan museum. Seperti halnya seorang
arsitek dapat kita amati apa-apa saja yang ia lakukan dari baru datang sampai pulang
kerumah (datang, parkir, masuk ruang, rapat, buang air, dsb). Dari hal itulah akan
melahirkan jenis-jenis ruang seperti KM/WC, untuk buang air; ruang kerja, ruang
rapat, dsb.

3. Fasilitas: alat-alat seperti furniture yang digunakan untuk melakukan berbagai
kegiatan yang akan melahirkan pola-pola ruang. Contoh kecil yang dapat kita ambil
dari bangunan museum: ruang KM/WC apa-apa saja yang ada didalamnya (bak
mandi, kloset, dsb) dimana alat-alat tersebut akan dapat membentuk sebuah pola
ruang untuk KM/WC.

4. Jumlah pelaku kegiatan: setiap jenis kegiatan lahir dari sifat dan fungsi kegiatan maka
akan lahir jumlah pelaku kegiatan. Dalam hal ini kita mengambil sebuah contoh
bangunan kantor kontraktor, untuk lebih jelasnya terdapat struktur organisasi kantor
itu seperti halnya direktur, manajer, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dari
struktur organisasi tersebut kita dapat menarik kesimpulan mengenai jumlah pelaku
kegiatan, dari kantor tersebut misalnya untuk jabatan direktur dijabat oleh seorang
direktur (jumlah pelaku kegiatan) begitu juga dengan jabatan yang lainnya sesuai
dengan sifat dan jenis kegiatannya.

5. Proses Kegiatan: didalam suatu proses perancangan maka didalam melengkapi atau
memenuhi semua tuntutan perancangan agar program kegiatan dapat diwujudkan
dalam keadaan lebih baik dan sempurna maka semua prose-proses kegiatan yang
dilakukan oleh civitas harus dipahami dengan baik. Contoh: seorang direktur yang
bergerak dibidang real estate memilikki proses kegiatan seperti misalnya; datang –
parkir – masuk kantor – duduk – bekerja – KM/WC – istirahat – bekerja – persiapan
pulang – pulang, maka dari semua proses kegiatan yang dilakukan diatas akan
mempengaruhi dari pada sirkulasi serta pola kegiatan sesuai dengan jabatannya
masing-masing.

Catatan: semua kegiatan program diatas baru akan dibuat bila semua jenis program
fungsi dapat diketahui (dibuat terlebih dahulu agar didalam proses perancangan
menjadi lebih mudah dimengerti serta dipahami).

C. Program Ruang.

1. Kebutuhan jenis ruang.
Kebutuhan ruang adalah: Ruang-ruang yang dibutuhkan berdasarkan kegiatan yang
di lakukan dalam menentukan kebutuhan ruang ditentukan dengan pertimbangan
kebutuhan dasar perancangan. Adapun mengenai kebutuhan ruang dalam hal ini
akan ditinjau dari tiap pelaku kegiatan sesuai penjabarannya. Contoh dalam tabel:
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Civitas Aktifitas Kebutuhan
Ruang

Pimpinan - Parkir - Ruang kerja
- Kerja - Ruang tamu
- Menerima Tamu - Ruang rapat
- Rapat - Toilet
- Istirahat - Parkir
- Makan / minum
- KM/WC
- Pulang

Sumber : tugas akhir “PENATAAN OBYEK WISATA YEH PANES”

2. Besaran Ruang.
Besaran Ruang adalah: wadah yang direncanakan untuk menampung segala aktifitas
manusia maupun barang, beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk
menentukan besaran ruang, maka ada beberapa dasar pertimbangan yang dijadikan
pedoman dalam menentukan besaran ruang yaitu:
a. Civitas atau pemakai.
b. Jumlah kegiatan yang ditampung .
c. Jumlah civitas atau pemakai.
d. Kebutuhan luas tiap civitas.
e. Jenis peralatan yang digunakan.
f. Sirkulasi civitas, seperti fleksibilitas, kenyamanan, dll.
g. Standar-standar yang ada baik standar peruang maupun standar personil atau

civitas.

Tujuan menganalisa besaran ruang adalah: untuk mendapatkan luas wadah yang
akan digunalakan untuk menampung kegiatan pelaku beserta fasilitas yang
digunakan. Tujuan dan dasar pertimbangan tersebut dibuat atau dicantumkan pada
kolom In-Put.

Pada kolom proses dicantumkan besaran ruang yang sudah didapat dari buku-buku
standar ruang dan apabila standar ruang tersebut tidak dapat maka perlu
mengadakan study ruang berdasarkan dasar pertimbangan diatas, kemudian dalam
kolom Out-Put dicantumkan besaran ruang atau luasan yang didapatkan berdasarkan
standar ruang atau study ruang. Perlu di ingat bahwa dalam menganalisa besaran
ruang jenis ruang harus di urutkan berdasarkan:
- Fasilitas pokok.
- Kelompok penunjang.
- Fasilitas perlengkapan.
Sumber : tugas akhir “PENATAAN OBYEK WISATA YEH PANES”

3. Syarat Ruang.
Syarat ruang meliputi:
a. Penghawaan.
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Penghawaan merupakan sirkulasi udara yang mengalir dalam ruangan gedung.
Penghawaan adalah upaya mengkondisian udara dalam ruangan agar tetap bersih
dan dapat mencapai temperature kelembaban yang sesuai dengan yang
diisyaratkan terhadap kondisi udara dari suatu ruangan tersebut, juga dapat
memberi kenyamanan bagi penghuninya. Secara umum sistem penghawaan dapat
dibagi atas dua macam yaitu penghawaan alami dan penghawaan buatan.

b. Penghawaan alami.
Penghawaan alami adalah : suatu sistem penghawaan dengan memanfaatkan
potensi udara dari alam yang disalurkan kedalam ruangan melalui ventilasi dengan
sistem “ cross ventilation”. Sistem pendistribusian udara kedalam ruangan
tergantung dari:
- Fungsi ruang dikaitkan dengan kebutuhan volume udara perorang.
- Kecepatan angin dan kelembaban udara setempat berkaitan dengan besarnya
bukaan yang diperlukan.

- Membuat perbedaan tekanan udara antara didalam ruang dengan di luar
ruangan, sehingga udara bisa dialirkan ke dalam ruangan.

Pendekatan analisis:
a. Semua kegiatan memerlukan kegiatan yang baik.
b. Ruang-ruang yang ada dituntut dapat memberikan kenyamanan.
c. Sistem yang dipilih tetap mempertimbangkan pembiayaan, pelaksanaan dan
pemeliharaan.

d. Penghitungan luas kebutuhan ventilasi.

Penghawaan alami sering juga disebut “ventilasi alami” seharusnya merupakan
pilihan yang pertama bagi pemecahan masalah kenikmatan tunggal bagi
bangunan. Penghawaan alami dapat diciptakan dengan berbagai cara yaitu:
1. Mengatur arah angin.
Adalah cara untuk mendapatkan aliran udara didalam bangunan dengan
membuka diri kearah angin datang. Dalam keadaan demikian maka kita tinggal
mengatur besar kecilnya bukaan untuk mengalirkan udara kedalam bangunan,
sehingga kita bisa mendapatkan tingkat kenyamanan yang sesuai dengan
keinginan.

2. Ventilasi silang.
Secara umum bahwa kecepatan aliran udara di dalam bangunan ditentukan oleh
perbandingan besarnya lubang keluar terhadap lubang masuk, dengan membuat
ventilasi silang akan memberikan kenyamanan didalam ruangan.

3. Mengatur lubang masuk keluar.
Mengatur lubang masuk yaitu untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan kita
dapat melakukan usaha-usaha mengatur aliran udara didalam bangunan dengan
jalan mengatur lubang masuk dan lubang keluar.

c. Penghawaan buatan.
Sistem penghawaan buatan yaitu sistem penghawaan dengan pengkondisian
udara. Dasar pertimbangan penghawaan ini yaitu:
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- Lokasi atau letak bangunan
- Tuntutan kenyamanan dari suatu ruang
- Kapasitas ruang yang cukup dapat sehingga mengurangi volume udara di dalam
ruangan.

- Mempertimbangkan efektifitas pemakaian alat pengkondisian udara dengan
melihat sistem masa bangunan yang ditetapkan.

Sistem penghawaan buatan, biasanya diterapkan pada ruang-ruang yang
dimensinya luas dan berkapasitas banyak. Seperti diketahui temperatur di
Indonesia sekitar 30 derajat, sirkulasi dan kelembaban udara sekitar 90%.
Sehingga Indonesia termasuk daerah tropis lembab apabila temperatur dan
kelembaban tinggi. Orang akan merasa pengap. Untuk pemecahan masalah
tersebut maka digunakan penghawaan buatan atau tata udara (air conditional)

Menurut POERBO (1992;34) Prinsip tata udara adalah menurunkan temperatur
dan kelembaban ruang (AC) mensirkulasikan zat pendingin kedalam kumparan
pipa tembaga dimana udara dari dalam ruang diserempetkan pada kumparan
yang panasnya diserap oleh zat pendingin yang kemudian mengembun. Adapun
udara dalam ruang dihisap dan dihembuskan kembali masuk oleh kipas. Sistem
pendingin ruang ada dua macam yaitu:
1. Sistem langsung (direct cooling).
Dalam sistem ini udara didinginkan oleh zat pendingin dengan mengunakan
mesin-mesin sistem paket seperti window unit atau paket air conditioning,
dengan atau tanpa tabung udara dingin (ducting)

2. Sistem tak langsung (indirect cooling).
Dalam sistem ini dipakai media air es dengan temperature 5 derajat celcius cara
ini dipakai untuk bangunan tinggi karena menghemat tempat.

Pada perinsipnya rancangan yang diciptakan harus dapat memecahkan masalah-
masalah secara tepat dan logis sesuai dengan kondisi umum negara Indonesia
yang beriklim tropis, maka diusahakan seoptimal mungkin memanfaatkan
pencahayaan alami. Penerapan pencahayaan dengan cara buatan dapat dilakukan
dalam keadaan darurat saja seperti :
- Sinar matahari tidak cukup (mendung).
- Sinar matahari tidak bisa masuk karena terhalang suatu fungsi.
- Sinar matahari tidak ada (malam).
- Memerlukan permainan cahaya.

Iklim tropis di Indonesia adalah iklim tropis lembab, hal ini ditandai dengan
kelembaban udara yang relative tinggi, curah hujan yang tinggi dan temperature
udara yang tinggi, sehingga diperlukan usaha antisipasi akibat negatif dari iklim
tersebut antara lain adalah:

1. Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi perlu membuat over stek yang
cukup lebar untuk mengurang tampias hujan yang cukup keras.

2. Untuk mengurangi panasnya pengaruh matahari di upayakan membuat
ketinggian langit-langit yang cukup dan menjamin terjadinya ventilasi silang
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secara alami di dalam bangunan. Selain itu pula dihindari membuat bukaan
yang mengakibatkan panas matahari langsung masuk ke dalam ruangan.

3. Tingginya pancaran sinar matahari tropis yang perlu di perhatikan adalah
pemanfaatan sinar matahari baik secara langsung maupun tidak langsung
sesuai dengan fungsinya. Untuk ruang-ruang yang menuntut kenyamanan
beraktivitas, pemanfaatan sinar pantul menjadi alternatif utama. Teknik yang
paling umum di kembangkan untuk memperoleh sinar pantul adalah dengan
memberikan over stek yang lebar, dapat pula memberi sun screen sinar pantul
sangat erat kaitanya dengan tekstur permukaan bidang pantul.

4. Untuk mengantisipasi suhu panas di sekitar bangunan dapat dilakukan dengan
memanfaatkan tanaman hijau berdaun lebat dengan persentase 30%-70%
volume ruang. Lahan bangunan terisi tanaman hijau dan 30%-70% luas
permukaan tanah tidak tertutup material keras.

Jadi arsitektur tropis mampu menjawab ekologis tropis yang responsif terhadap
lingkungan dan iklim di mana dia akan diwujudkan.

d. Pencahayaan alami.
Pencahayaan alami adalah cahaya yang dihasilkan oleh sinar matahari. Adapun
kebaikan dari pencahayaan alami adalah:
- Ekonomis.
- Tidak memerlukan energi buatan.
- Baik untuk kesehatan (sinar matahari pagi).

Sedangkan kekuranganya adalah:
- Sistem pencahayaannya tidak kontinue.
- Kekuatan pencahayaanya tidak dapat diatur.

e. Pencahayaan buatan.
Pencahayaan buatan adalah cahaya yang dihasilkan oleh tenaga listrik.
Keuntungan dari pencahayaan ini adalah dapat melengkapi kekurangan pada
pencahayaan alami sepanjang supply energi listrik tetap berjalan. Dasar
pertimbangan:
- Sesuai dengan tuntutan yang ada
- Efektipitas dan evisien dalam penggunaannya
- Mampu menciptakan kenyamanan bagi konsumen dengan memberikan
penerangan yang cukup sesuai dengan tuntutan ruang yang ada.

Penentuan:
- Penggunaan pencahayaan pada ruang-ruang tertentu, tetapi membatasi
masuknya cahaya alami terlalu banyak untuk mengurangi beban penghawaan
buatan atau AC.

- Pencahayaan buatan dengan menggunakan tenaga listrik di PLN setempat.

4. Tuntutan Ruang.
Tuntutan ruang adalah keadaan suatu ruangan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi
ruangan yang dimaksud. Tuntutan ruang di dasarkan atas pertimbangan yaitu:
a. Publik adalah ruang-ruang yang berhubungan dengan pengunjung.
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b. Semi publik adalah ruang-ruang yang kadar pengunjungnya tidak terlalu sering.
c. Privat adalah ruang-ruang yang tidak berhubungan langsung dengan pengunjung.

5. Hubungan Ruang.
Hubungan ruang adalah suatu kebutuhan akan ruang dimana setiap ruang memiliki
fungsi yang sesuai dengan aktifitas yang dilakukan. Hubungan ruang berdasarkan
atas dasar pertimbangan:

- Jenis ruang.
- Proses kegiatan.
- Frekuensi kontrak antar kegiatan.

Frekuensi hubungan yang terjadi terdiri dari hubungan yang secara fungsi sangat erat
atau terjadi kontrak diantaranya, baik secara langasung maupun tidak langsung.
1. Hubungan sedang.

Terjadi pada kegiatan-kegiatan yang secara fungsional berbeda, sehingga tidak
terlalu sering terjadi kontrak diantaranya.

2. Hubungan jarang.
Hubungan antar kegiatan yang diwadahi tidak saling tergantung juga tidak saling
menunjang sehigga yang terjadi sangat jarang yang mengakibatkan perwujudan
secara fisik akan berjauhan. Untuk lebih teliti atau spesifik perlu dicantumkan
hubungan ruang makro dan ruang mikro.
a. Hubungan ruang makro didasarkan atas keterkaitan kegiatan utama, kegiatan

penunjang umum, kegiatan pengelolaan dan kegiatan service
b. Hubungan ruang mikro di dasarkan atas keterkaitan ruang dalam masing-

masing kegiatan baik kegiatan utama, kegiatan penunjang dan kegiatan
pelayanan atau service sehingga menghasilkan hubungan ruang masing-
masing yang didasarkan atas hubungan erat atau dekat hubungan sedang dan
hubungan jauh.

6. Kelompok Ruang.
Kelompok ruang adalah pemisahan dari jenis-jenis ruang yang ada menjadi suatu
kelompok tertentu yang terkoordinir sebagai penunjang aktivitas. Tujuan dari
pengelompokan ruang yaitu untuk mengelompokkan ruang berdasarkan kegiatannya
yang sejenis agar memiliki kordinasi yang baik dan jelas antar kegiatan yang
berhubungan.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka pengelompokan ruang di dasarkan atas
dasar pertimbangan:
1. Jenis kegiatan.
2. Sifat kegiatan.
3. Tuntutan kegiatan.
4. Proses yang terurai atas dasar fungsi.

7. Sirkulasi Ruang.
Sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang suatu bangunan
atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar menjadi saling berhubungan.
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Secara umum sirkulasi ruang adalah pergerakan dari ruang ke ruang yang dilakukan
oleh pelaku kegiatan. Dasar pertimbangan yang digunakan antara lain:
1. Ruang pengunjung, pengelola dan sirkulasi kendaraan.
2. Jenis kegiatan.
3. Jenis ruang.
4. Hubungan ruang.

Konsep sirkulasi meliputi aspek-aspek pencapaian sirkulasi, rencana sistem sirkulasi,
pengaruh gerak dan bentuk ruang sirkulasi. Pencapaian ke bangunan sebagai
tahapan pertama dari sistem sirkulasi secara keseluruhan, banyak tergantung pada
tipe-tipe sirkulasi secara keseluruhan, banyak tergantung pada tipe-tipe sistem
pemakai (pelajakan kaki, sepeda atau motor, mobil) dari tiga cara pemakaian
(langsung, tersebar, berputar). Untuk sistem kendaraan dilakukan dengan cara
berputar, sesuai dengan sumber tugas akhir “GEDUNG PUSAT KONVENSI”

Sedangkan pencapaian sistem pelajakan kaki yang dicirikan oleh adanya kelonggaran
dan pleksibilitas dari gerakan, berkecepatan rendah, skala manusia dan kecil, serta
dengan pertimbangan konsep dasar komunikatif, maka dilakukan dengan cara
tersamar. Karena dengan cara ini memberikan keuntungan yaitu:
- Pencapaian yang samar-samar meninggalkan efek perspektif pada fasade depan
bangunan

- Jalan dapat diubah arahnya satu atau beberapa kali untuk menghambat dan
memperpanjang urutan pencapaian.

- Jika bangunan didekati pada sudut yang ekstrim jalan masuknya dapat
memproyeksikan apa yang ada dibelakang fasade dengan menjadi lebih jelas
melihat.

Konfigurasi bentuk sirkulasi di dalam bangunan dibedakan atas dua kelompok yaitu
sirkulasi tamu dan service. Sirkulasi tamu, dengan pertimbangan adanya beberapa
kegiatan utama dengan hirarki yang sama, maka diupayakan satu titik pengumpul
sebagai pusat orientasi atau distribusi sehingga digunakan sistem radial.

8. Organisasi Ruang.
Organisasi ruang adalah penempatan ruang-ruang sesuai dengan tuntutan akan
kebutuhan ruang yang sesuai dengan aktivitas Tujuan dari organisasi ruang yaitu
untuk mendapatkan penempatan ruang-ruang yang mendukung kelancaran
pengelolaan dan kenyamanan pelaku dalam melakukan aktivitas, pendekatan. Untuk
mendapatkan organisasi ruang didasarkan atas:
1. Jenis ruang.
2. Kelompok ruang.
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Bab

8

A. Program Ruang Fungsional.

Program ruang fungsional terdiri dari fungsi, jenis dan proses kegiatan. Berikut adalah
contoh program fungsional Perancangan Proyek Vila Resort di Pantai Keramas.

1. Fungsi Hotel Resort.

Fungsi dari Vila resort di pantai keramas yaitu memberikan fasilitas pelayanan
penginapan, makan, minum, rekreasi, olahraga, maupun jasa lainnya sehingga tamu
yang datang mendapatkan kepuasan tersendiri terhadap fasilitas yang ditawarkan.
Dimana jenis kegiatan yang akan diwadahi disesuaikan dengan kondisi dan potensi
kawasannya sehingga mampu memberikan kepuasan bagi pengunjung serta mampu
mengangkat dan memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada dan belum
berkembang secara optimal.

Disamping itu akan diperkenalkan seni budaya setempat serta atraksi-atraksi tradisional
untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar, dan untuk memacu
perkembangan seni budaya Tradisonal Bali. Seni budaya yang khas yang dimiliki
masyarakat sekitar seperti tari kecak, joged, maupun yang lainnya. Sedangkan potensi
kawasan itu sendiri dapat memberikan sarana rekreasi aktif maupun pasif kepada
pengunjung, baik untuk kegiatan renang, surfing, trakking, maupun potensi pertanian
yang dapat dimanfaatkan sebagai panorama yang masih asri.

2. Jenis kegiatan.

Bertitik tolak dari fungsi dan aktivitas yang akan diwadahi oleh vila resort di Pantai
Keramas, maka jenis aktivitas yang akan dilakukan, diataranya:

a. Aktivitas tamu.

Aktivitas tamu akan dibedakan atas tamu yang menginap dengan tamu yang hanya
memakai jasa-jasa pelayanan umum tanpa menginap. Tamu yang menginap.

 Datang ke vila
 Memarkir kendaraan
 Masuk ke lobby vila
 Meminta informasi
 Menuju pemesanan kamar
 Rekreasi dan hiburan
 Menunggu proses

pemesanan kamar

Menyiapkan makanan kecil
Mandi, berendam, cuci
muka, buang air.
Membersihkan pakaian
Malakukan perawatan
tubuh
Melakukan pertemuan atau
perayaan
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 Menuju kamar vila
 Menukarkan uang
 Memesan kendaraan
 Istirahat atau tidur

Olahraga
Membeli souvenir
Makan, minum
Membayar rekening
Meninggalkan hotel

Tamu yang tidak menginap:

 Datang ke vila
 Memarkir kendaraan
 Masuk ke lobby hotel
 Meminta informasi
 Rekreasi

 Olahraga
 Hiburan
 Melakukan pertemuan

atau perayaan
 Makan, minum
 Cuci muka, buang air.

b. Pengelola.

Aktifitas pengelola terdiri dari pimpinan dan staff.
 Datang ke vila
Memarkir kendaraan
 Absensi
 Ganti pakaian
Mandi,cuci muka, buang air
kecil.

Tugas rutin
Rapat
 Istirahat
Makan,minum

c. Aktivitas pelayanan atau service.

Aktifitas pelayanan pada vila ini merupakan kegiatan pelayanan oleh para karyawan
yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung kepada para tamu vila. adapun
kegiatan itu terdiri dari:

 Front Office (kantor depan).
Aktivitas yang terjadi: memberi pelayanan informasi, pelayanan pemesanan kamar,
melayani penanganan barang-barang tamu, pelayanan check in dan check out tamu,
kasir kantor depan.

 Accounting.
Aktifitas yang terjadi: mengendalikan sistem administrasi keuangan hotel, termasuk
segala pengeluaran dan pemasukan keuangan.

 Pelayanan tata graha (Housekeeping).
Aktivitas yang terjadi yaitu: melayani kebutuhan tamu terutama terhadap kebersihan
dan kerapian kamar dan perlengkapannya, kebersihan dan kerapian lingkungan hotel,
memberikan pelayanan binatu.

 Pelayanan Makan dan Minum (Food and Beverage).
Aktivitas yang terjadi yaitu: menyiapkan pelayanan hidangan, pelayanan di kamar
tamu, pelayanan pesanan, dan penyediaan makanan karyawan.

 Kegiatan Kitchen (tata boga).
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Aktivitas yang terjadi: penyediaan makanan, pengolahan makanan dan minuman,
serta mempersiapkan hidangan dan daftar menu.

 Kegiatan Perbelanjaan atau Purchasing.
Aktivitas yang terjadi: memberi/menerima bahan dan peralatan, menyimpan dan
membongkar bahan dan peralatan.

 Kegiatan Engineering.
Aktivitas yang terjadi: mengatur pengadaan elektrikal dan mekanikal, pengadaan
mesin-mesin, memelihara dan perbaikan mekanikal, elektrikal, fasilitas dan utilitas
hotel.

d. Proses kegiatan.

Proses kegiatan yang berlangsung dalam vila resort di pantai keramas ini terbagi
kedalam beberapa bagian yaitu:

 Proses Kegiatan Tamu, terdiri dari:
Tamu yang menginap.

Tamu yang tidak menginap.

 Proses Kegiatan Pengelola dan Karyawan

Datang / pergi Entrance / out Entrance / out

Parkir Lobby / check in –
check out

Kamar

Datang / pergi Entrance / out

Parkir Lobby Fasilitas penunjang

Datang /
pergi

Entrance /
out

Absensi Bekerja

Parkir
Karyawan Istirahat

Locker
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 Proses Kegiatan Barang

B. Program Ruang Performansi.

Program ruang performansi terdiri dari sifat dan tuntutan kegiatan, kapasistas kegiatan,
kebutuhan ruang, persyaratan dan tuntutan ruang. Berikut adalah contoh program
performansi Perancangan Proyek vila Resort di Pantai Keramas.

1. Sifat dan tuntutan kegiatan.

Sifat dan tuntutan kegiatan pada vila resort di pantai keramas ini dapat dilihat pada
tabel berikut:

Pelaku Kegiatan Sifat Tuntutan Kegiatan

Tamu

Tidur
atau
Istirahat

Private
Rasa aman,
nyaman privasi,
dan tenang.

Rekreasi Public

Terbuka, penuh
kemudahan,
dinamis,
nyaman dan aman

Makan
dan
minum

Semi
Public

Ramah, cepat,
lancar,
menyenangkan,
nyaman, bersih
dan efisien.

Pengelo
la

Pelayanan
intern

Semi
Public

Komunikasi,
tenang, privasi,
nyaman,
aman, efisien

Pelayanan
pada
tamu

Public

Kelancaran,kerama
han
Ketepatan atau
efisien, kerapian,
keamanan

Datang /
pergi

Entrance /
out

Loading deck PengeluaranGudang
Bagian

penerimaan
dan seleksi

Pengolahan

Pemeliharaan
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2. Kapasitas kegiatan.

a. Tamu vila (guest).
Untuk kapasitas tamu pada vila ini diasumsikan dapat melayani 60 orang, sesuai dengan
jumlah kamar yang direncanakan yaitu sebanyak 30 kamar.
b. Pengelola (management dan service).
Berdasarkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, perbandingan jumlah kamar terhadap
tenaga kerja minimal 1:6 untuk hotel berbintang tiga, maka dapat diketahui tenaga
kerja pada hotel ini yaitu 1,6 x 30 = 48 orang.

Dari data diatas dapat diketahui jumlah pekerja yang ada, dimana masing-masing
dikepalai oleh satu orang kepala devisi.

3. Kebutuhan Ruang.

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku kegiatan serta proses kegiatan maka
dapat ditentukan jenis-jenis ruang yang dibutuhkan, yaitu:

a. Kebutuhan ruang untuk kegiatan umum.
Tempat parkir tamu.
Canopy.
 Lobby dan lounge.
Front office dengan fasilitas.
o Reseption.
o Impormation.
o Bellboy.
o Chasier.
o Telepon Operator.
o Safety Box.

Money Changer.
Travel Agent.
Souvenir Shop.
Public Toilet.
Coffee shop, Bar, Restaurant.
Function Room.
Sarana kesehatan seperti:
o Spa.
o Clinic.

Tempat rekreasi dan hiburan:
o Kolam renang.
o Pemanfaatan lahan di pesisir pantai sebagai tempat berjemur, menikmati
pemandangan laut, berkubur di pasir.
o Ruang pertunjukan kesenian.
o Pemanfaatan lahan persawahan.

Sarana olahraga seperti:
o Ruang Fitness.
o Ruang Bilyard.
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o Surfing.
o Tracking.

b. Kebutuhan ruang untuk kegiatan akomodasi.
Ruang istirahat tamu yang terdiri dari:
o Tempat Tidur.
o Teras .
o Ruang Duduk.
o Lavatory, Kamar Mandi.
o Mini pool.
o Ruang Rias.
o Wadrobe.
o Pantry, Mini Bar.

c. Kebutuhan ruang untuk kegiatan service.
Ruang pelayanan administrasi hotel.
o General Manager Office.
o Accunting Office.
o Front Office.
o Personal Office.
o Meeting Room.
o F&B Office.
o Marketing Office.
o Engineering Office.
o Security Office.

Ruang pelayanan Akomudasi hotel.
o Housekeeping Office.
o Room Boy Station.
o Gudang Alat.
o Laundry dan Linen.

Ruang pelayanan lainnya.
o Timekeeper.
o Locker dan Toilet.
o Loading Deck.
o Mechanical Electrical Room.
o Employ Dining Room.
o Maintenance Room.
o Uniform Room (Ruang Seragam).
o Garbage (Tempat Pembuangan Sampah).
o Tempat Suci.

4. Persyaratan dan tuntutan ruang.

Untuk mendapatkan persyaratan dan tuntutan ruang dilakukan atas dasar pendekatan
di bawah ini:
a. Sifat ruang yang terbagi menjadi:
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Public: merupakan ruang-ruang yang bersifat umum yang dapat digunakan secara
bersama oleh setiap orang yang beraktifitas di dalamnya.

Semi Public: merupakan ruang yang dapat digunakan oleh orang-orang yang
berkepentingan saja.

Private: merupakan ruang yang bersifat pribadi atau khusus yang hanya digunakan
oleh orang-orang tertentu saja.

b. Suasana ruang terbagi menjadi:
 Bising atau sibuk.
 Semi bising atau semi sibuk.
 Tenang.

c. Penghawaan terdiri dari:
Alami : merupakan permanfaatan pencahayaan alam.
Buatan: merupakan penghawaan yang dihasilkan melalui rekayasa teknologi buatan.

d. Pencahayaan terdiri dari:
Alami : yaitu memanfaatkan cahaya alam.
Buatan: merupakan pencahayaan yang bersumber dari tenaga listrik.

Adapun persyaratan dan tuntutan ruang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Jenis
Ruang

Sifat Ruang Suasana Ruang Pencahaya
an Penghawaan

Public Semi
public Privat Bising Semi

Bising Tenang Alam Buata
n Alam Buatan

Kegiatan Umum
Tempat
parkir
Canopy
Front office
Lobby, lounge
Money
changer
Trevel agen
Souvenir
shop
Publik toilet
Coffeeshop
Bar
Restauran
Function
room

Tempat rekreasi dan hiburan
Kolam
Renamg
Ruang
pertunjukan

Sarana kesehatan
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Spa
Klinik

Sarana olahraga
Ruang fitnes
Ruang
bilyard
Surfing
Traking

Ruang istirahat tamu
Tempat
tidur
Teras
Ruang
duduk
Lavatory,
Kamar
mandi
Ruang Rias
Wadrobe
Pantry, Mini
bar

Pelayanan administrasi
GM office
Accunting
ffice
Front office
F&B office
Engeneering
office
Personal
office
Marketing
office
Security
office
Meeting
room

Pelayanan akomudasi
Housekeepi
ng office
Room boy
stasion
Gudang alat
Laundry dan
linen

Pelayanan lainnya
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Time keeper
Locker dan
toilet
Loading
deck
R. mekanikal
Eliktrikal
Employ
dining room
R.
Maintenance
Uniform
room
Garbage
Tempat suci

C. Program Ruang Arsitektur.

Program ruang arsitektur terdiri dari besaran, hubungan, pengelompokan, sirkulasi dan
organisasi ruang. Berikut adalah contoh program arsitektur Perancangan Proyek Vila
Resort di Pantai Keramas.

1. Besaran Ruang

Dalam menentukan besaran ruang pada vila menggunakan dasar
pertimbangan sebagai berikut:
a. Aktivitas. c. Fasilitas.
b. Kapasitas. d. Standar ruang dan studi ruang.

Dengan berdasarkan pertimbangan di atas maka besaran ruang diperoleh adalah
sebagai berikut :

a. Besaran ruang untuk kegiatan umum.
Tempat parkir tamu.
Kapasitas : 75% membawa mobil = 75% x 60 = 40 orang (diperhitungkan 1
mobil = 4 orang) = 40 : 4 = 10 mobil, 15% naik bus = 15% x 60 = 9 orang = 1 bus, 10%
pengunjung bersepeda motor = 10% x 60 = 6 motor.
Studi ruang : mobil tamu = 10 x 13,2 = 132 m2 .
Bus = 30 x 1 = 30 m2.
Sepeda motor = 6x2,5 = 15m2.
Sirkulasi 20 %.
Besaran ruang : 132 + 30 + 15 = 147 x20% +147 = 176,4 m2.
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Parkir pengelola dan penyewa.
Studi ruang: Pengelola terbanyak = manager + Ass. Manager yaitu 11 mobil = 11 x
13,2 = 145,2 m2. Penyewa = 4 motor = 1,6 x 4 = 6 m2. Sepeda motor = 37 motor =
1,6 x 37 = 59,2 m2. Sirkulasi 20%.
Besaran ruang : 145,2 + 6 + 59,2 = 210,4 x 20 % +210,4 = 252,48 m2.

Canopy.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Datang ke hotel atau keluar hotel.
Suasana Ruang : Bising.
Kapasitas Ruang: 14 orang (2 mobil, 1 mobil maksimal 6 orang + 1 orang bell boy).
Fasilitas: Tempat parkir 1 mobil dan 1 mobil berjalan.
Studi ruang: - 2 mobil = 2,7 x 6 = 16,2 m2.
Studi ruang gerak 14 orang = 1,2 x 14 = 17 m2.
Sirkulasi 55%.
Besaran ruang :16 + 17 = 33 x 55% + 33 = 52 m2.

 Lobby.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Masuk hotel, penyesuaian situasi, komunikasi, duduk.
Suasana ruang: Bising.
Kapasitas ruang: Kedatangan wisatawan sebanyak 3 kali dalam sehari yaitu pagi,
siang dan sore = 60 : 3 = 20 orang.
Fasilitas: Kursi duduk 1/3 jumlah tamu = 7 kursi, 3 meja tamu.
Studi ruang : - 7 kursi duduk = (0,5 x 0,5) x 7 = 1,75 m2.

- 3 meja tamu = (0,5 x 0,7) x 3 = 1 m2.
- Ruang gerak 20 orang = 1,5 x 20 = 30 m2.
- Sirkulasi 70%.

Besaran ruang : 1,75 + 1 + 30 = 32,75 m2 x 70% + 32,75 = 55 m2.

Front Office.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: memberi informasi kepada wisatawan, melayani pesanan kamar,
penitipan kunci, melayani pembayaran kamar.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 4 orang karyawan.
Fasilitas: 1 meja counter, 4 kursi, 1 rak penitipan kunci.
Studi ruang: - 1 meja counter = 0,6 x 0,35 = 2,1 m2.

- 4 kursi duduk = (0,5 x 0,5) x 4 = 1 m2.
- 1 rak penitipan kunci = 1,77 x 3,5 = 6,2 m2.

- Sirkulasi 20%.
Besaran ruang : 2,1 + 1 + 6,2 + 6 = 15,3 x 20% + 15,3 =18,36
m2.

Public Phone.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: melayani telephone didalam dan keluar hotel bagi tamu.
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Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 3 orang.
Fasilitas: 1 meja + 1 kursi duduk + 2 orang telephone.
Studi ruang: - 1 kursi duduk = 1 x (0,5 x 0,5) = 0,25 m2.

- 1 counter = 0,5 x 1,2 = 0,6 m2.
- ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- Sirkulasi 25%.

Besaran ruang : 0,25 + 0,6 + 4,5 = 5 m2 x 25% + 5 = 6 m2.
Bel Boy Station.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Melayani tamu hotel sat check-in / check-out.
Suasana ruang: Bising.
Kapasitas ruang: 4 orang karyawan.
Fasilitas: 1 meja counter + 4 kursi duduk.
Studi ruang : - 4 kursi duduk = 4 x (0,5 x 0,5) = 1 m2.

- 1 counter = 0,5 x 1,2 = 0,6 m2.
- Ruang gerak 4 orang = 1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 25%.

Besaran ruang : 1 + 0,6 + 6 = 7,6 m2 x 25% + 7,6 = 10 m2.

Money Changer.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Melayani pengambilan, penyimpanan dan penukaran uang.
Suasana ruang: bising.
Kapasitas: 5 orang (2 karyawan + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja counter + 1 rak brankas, 2 kursi duduk karyawan, 3 kursi tunggu.
Studi ruang : - 1 meja counter = (0,5 x 1,5) = 0,75 m2.

- 1 rak surat = (0,5 x 0,5) x 1 = 0,25 m2.
- 5 kursi duduk = (0,4 x 0,4) x 5 = 0,8 m2.
- ruang gerak 5 orang = 1,5 x 5 = 7,5 m2.
- sirkulasi ruang 30 %.

Besaran ruang : 0,75 + 0,25 + 0,8 + 7,5 = 9,15 m2x 30% + 9,15 = 12 m2.

Travel Agen.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Memberi informasi tujuan wisata, menjual tiket perjalanan.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas: 5 orang (2 karyawan + 3 pembeli).
Fasilitas: 1 meja counter + 1 rak surat, 2 kursi duduk karyawan, 3 kursi tunggu.
Studi ruang : - 1 meja counter = (0,5 x 1,5) = 0,75 m2.

- 1 rak surat = (0,5 x 2) x 1 = 1 m2.
- 5 kursi duduk = (0,4 x 0,4) x 5 = 0,8 m2.

- ruang gerak 5 orang = 1,5 x 5 = 7,5 m2.
- sirkulasi ruang 20 %.

Besaran ruang : 0,75 + 1 + 0,8 + 7,5 = 10,05 m2 x 20% + 10,05 = 12 m2.
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Souvenir Shop.
Kapasitas : - 4 rak panjang = 4 x (3,6 x 0,5) = 7 m2.

- 1 meja counter = (0,5 x 1,5) = 0,75 m2.
- 1 kursi = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- Sirkulasi 5 orang = 1,5 x 5 = 8 m2.
- Sirkulasi 60 %.

Besaran ruang : 7 +0,75 + 0,25 + 8 = 16 m2 x 60% +16 = 25.60 m2.

Coffee Shop.
Ruang saji.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Makan dan minum pagi, bersantai dengan menu bebas.
Suasana ruang: Bising.
Kapasitas ruang: 30% dari jumlah tamu seluruhnya = 30% x 60 = 18 orang.
Fasilitas: 5 meja dan 18 kursi (diambil satu meja untuk 3-4 kursi).
Studi ruang : - 5 meja = (0,65 x 0,85) x 5 = 3 m2.

- 18 kursi duduk = (0,4 x 0,4) x 15 =2,88 m2.
- ruang gerak 18 orang = 1,5 x 15 = 27m2.
- sirkulasi 25%.

Besaran ruang : 3 + 2,88 + 27 = 32,88 m2 x 25% + 32,88 m2 = 41 m2.
Sumber: Keputusan Dirjen Pariwisata.
Reception atau kasir = 3 m2.

Kitchen.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Masak, persiapan masak.
Suasana ruang: Bising.
Kapasitas ruang: 4 orang.
Fasilitas: Meja Counter tempat masak, 2 lemari es, 4 kompor, 2 rak penyimpan
bahan makanan.
Studi ruang : - Meja masak = (0,5 x 3) = 1,5 m2.

- 2 lemari es = 2 x (0,6 x 0,85) = 1,02 m2.
- 4 kompor = 4 x (0,4 x 0,65) = 1,04 m2.

- 2 rak simpan makanan = 2 (0,5 x 1,7) = 1,7 m2.
- ruang gerak 4 orang = 1,5 x 4 = 6 m2.
- sirkulasi 60%.

Besaran ruang :1,5 + 1,02 + 1,04 + 1,7 + 6 = 11,26 x 60% + 11,26 = 18 m2.

Storage (Gudang).
Besaran Ruangnya ½ dari luas Kitchen Coffee Shop = ½ x 18 = 9 m2.

Toilet.
Diasumsikan 1/3 luas toilet umum = 1/3 x 18 = 6 m2.

Bar & Restaurant.
Restaurant.
Sifat ruang: Publik.
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Aktivitas: Melayani makanan dan minum.
Suasana ruang: Semi tenang.
Kapasitas ruang: 80% dari jumlah total wisatawan = 80% x 60 = 48 orang.
Fasilitas: 11 meja, 48 kursi (1 meja untuk 4 kursi).
Studi ruang : - 11 meja = (1 x 1) x11 = 11 m2.

- 48 kursi = (0,4 x 0,4) x 48 = 7,68 m2.
- Ruang gerak 48 orang = 1,5 x 48 = 72 m2.
- Sirkulasi 50%.

Besaran ruang : 11 + 7,68 + 72 = 90,68 m2 x 50 % + 90,68 = 136,02 m2.
Bar.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Melayani makan dan minum.
Suasana ruang: Bising.
Kapasitas ruang: 20% dari jumlah total wisatawan = 20% x 60 = 12 orang.
Fasilitas: 2 counter bar, 12 kursi duduk.
Studi ruang : - 2 counter bentuk “U” = 2 x (0,5 x 5,5) = 5,5 m2.

- 12 kursi duduk = (0,4 x 0,4) x 12 = 1,92 m2.
- ruang gerak 12 orang = 1,5 x 12 = 18 m2.
- sirkulasi 60%.

Besaran ruang: 5,5 + 1,92 + 18 = 25,42 x 60% + 22,1 =
40,67 m2.

Kasir & Reception.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Melayani pembayaran atau pemesanan makanan dan minuman.
Suasana ruang: Semi tenang.
Kapasitas ruang: 1 orang.
Fasilitas: 1 unit meja kasir, 1 kursi duduk.
Studi ruang : - 1 unit meja = 0,6 x 1,2 = 0,72 m2.

- 1 kursi duduk = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2.
- Ruang gerak 1 orang = 1,5 x 1 = 1,5 m2.
- Sirkulasi 30%.

Besaran ruang : 0,72 + 0,16 + 1,5 = 2,38 m2 x 30% + 2,38 = 3,09m2.

Kitchen.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Memasak dan menghidangkan makanan dan minuman.
Suasana Ruang : Semi tenang.
Studi ruang: luasnya 40% dari restaurant = 40,% x 114,6 m2.
Besaran ruang : 54,40 m2.

Storage (gudang).
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Menyimpan bahan makanan keperluan di dapur.
Suasana ruang : Semi tenang.
Studi ruang : - ¼ x luas kitchen = ¼ x 54,40 = 13,60 m2.

- Sirkulasi 50%.
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Besaran ruang : 13,60 x 50% + 13,60 =20,4 m2.
Toilet.
Luas toilet adalah ½ toilet umum = ½ x 18= 9 m2.

Function Room.
Hall Function Room.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Mengadakan pertemuan dan perjamuan.
Suasana ruang: Bising.
Kapasitas ruang: 55% dari jumlah total wisatawan = 55% x 60 = 33 orang.
Fasilitas: 33 kursi duduk, 8 meja.
Studi ruang : - 8 meja = (1 x 1) x8 = 8 m2.

- 33 kursi = (0,4 x 0,4) x 33 = 52,8 m2.
- Ruang gerak 30 orang = 1,5 x 30 = 45 m2.
- Sirkulasi 75%.

Besaran ruang : 8 + 4,8 + 45 = 57,8 m2 x 75% + 57,8 = 105,8 m2.

Storage (gudang).
Sifat ruang: Semi publik.
Aktivitas: Menyimpan barang-barang keperluan sound system.
Suasana ruang: Semi tenang.
Kapasitas ruang: 2 orang.
Fasilitas: 1 ruang.
Studi ruang: - 1 ruang = 6,5%x luas hall = 6,5% x 105,8 = 6,88 m2.

- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang : 6,88 + 3 = 9,88 m2 x 20% + 9.88 = 11,85 m2.

Toilet.
Toilet diasumsikan luasnya ½ luas toilet umum = ½ x 18 = 9 m2.

Spa.
Ruang Sauna.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mandi uap.
Suasana ruang: tenang.
Kapasitas ruang: 2 orang.
Fasilitas: bangku tempat duduk kayu, sandaran kaki dari kayu, whirl pool (arus
air panas bergelombang).
Studi ruang: - bangku tempat duduk = 1,5 x 3 = 4,5 m2

- sandaran kaki = 0,3 x 3 = 0,9 m2.
- whirl pool = 1 x 1 = 1 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang : 4,5 + 0,9 + 1 + 3 = 9,4 m2.
Jadi untuk 2 ruang (pria & wanita) = 9,4 x 2 = 18,8 m2.
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Ruang Steam Bath.
Sifat ruang: Private.
Aktivitas: Mandi uap.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: bangku tempat duduk kayu, sandaran kaki dari kayu, whirl pool (arus air
panas bergelombang).
Studi ruang: - bangku tempat duduk = 1,5 x 3 = 4,5 m2.

- sandaran kaki = 0,3 x 3 = 0,9 m2.
- whirl pool = 1 x 1 = 1 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang : 4,5 + 0,9 + 1 + 3 = 9,4 m2.
Jadi untuk 2 ruang (pria & wanita) = 9,4 x 2 = 18,8 m2.

Massage Room atau Ruang Pijat.
Sifat ruang: Private.
Aktivitas: Pijat atau urut.
Suasana ruang: tenang.
Kapasitas ruang: 12 orang (4 orang staff, 8 orang tamu).
Fasilitas: 4 papan tempat tidur, 4 bangku duduk, 4 buthtub.
Studi ruang: - bangku tempat duduk = 1,5 x 4 = 6 m2.

- 4 papan tempat tidur = (0,95 x 2) x 4 = 7,6 m2.
- Ruang gerak 12 orang = 1,5 x 12 = 18 m2.
- 4 buthub = (0,8 x 1,9) x 4 = 6,08 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang : 6 + 7,6 + 18 + 6,08 = 37,68 x 20% + 37,68 = 45,22 m2.
Jadi besar massage pria = 22,61 m2 dan wanita = 22,61 m2.

Ruang Tunggu.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Duduk santai menunggu.
Suasana Ruang: Semi Bising.
Kapasitas Ruang: 6 orang.
Fasilitas: 2 kursi duduk panjang, 1 meja tamu.
Studi ruang: - 2 kursi duduk panjang = 2 x (0,4 x 1,8) = 1,44 m2.

- 1 meja tamu = 0,55 x 0,75 = 0,41 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- Sirkulasi 35%.

Besaran ruang : 1,44 + 0,41 + 4,5 = 6,35 x 35% + 6,35 =
8,57 m2.

Ruang Administrasi.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengatur Pengelolaan Spa.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 3 orang (1 Direktur, 2 orang tamu).
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Fasilitas: 3 kursi duduk, 1 meja, 1 rak file, 1 filling kabinet.
Studi ruang : - 3 kursi duduk = 3 x (0,4 x 0,4) = 0,48 m2.

- 1 meja kerja = 0,65 x 1,2 = 0,78 m2.
- 1 filling kabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- 1 rak file = 0,6 x 1,5 = 0,9 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,48 + 0,78 + 0,36 + 0,9 + 4,5 = 7,02 x 20% + 7,02 = 8,42 m2.

Ruang Peralatan.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Menyimpan Peralatan kebutuhan spa.
Suasana Ruang: semi bising.
Kapasitas Ruang: 3 orang.
Fasilitas: 3 rak, 1 meja staff, 2 kursi.
Studi ruang : - 3 rak = 3 x (0,55 x 1,8) = 2,97 m2.

- 1 meja staff = 0,65 x 1 = 0,65 m2.
- 2 kursi duduk = 2 x (0,4 x 0,4) = 0,32 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang : 2,97 + 0,65 + 0,32 + 3 = 6,94 x 20%) 6,94 = 8,33 m2.

Ruang Receptionis atau penerima.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Melayai pemesanan, pembayaran dan penitipan barang.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 3 orang karyawan.
Fasilitas: 3 kursi duduk, 1 meja counter, 1 rak file, 1 rak penitipan barang.
Studi ruang: - 3 kursi duduk = 3 x (0,4 x 0,4) = 0,48 m2.

- 1 meja counter = 0,5 x 1,8 = 0,9 m2.
- 1 rak penitipan = 1,55 x 1,77 = 2,74 m2.
- 1 rak file = 0,6 x 1,5 = 0,9 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,48 + 0,9 + 2,74 + 0,9 + 4,5 = 9,52 x 20% + 9,52 =11,42 m2.
 Locker dan Toilet.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Ganti pakaian, buang air, cuci tangan / muka.
Suasana Ruang: Semi bising.
Kapasitas Ruang: ½ dari pengunjung spa = ½ x 12 orang = 6 orang.
Fasilitas: locker, 2 bidet, 2 urinoir, 4 washtafel, 4 kloset duduk.
Studi ruang: - locker = 0,5 x 6 = 3 m2.

- 2 bidet = (0,4 x 0,5) x 2 = 0,4 m2.
- 2 urinoir = (0,4 x 0,5) x 2 = 0,4 m2.
- 4 washtafel = (0,5 x 0,35) x 4 = 0,7 m2.
- 4 kloset duduk = (0,4 x 0,5) x 4 = 0,8 m2.
- Ruang gerak 6 orang = 1,5 x 6 = 9 m2.
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- Sirkulasi 20%.
Besaran ruang :3 + 0,4 + 0,4 + 0,7 + 0,8 + 9 = 15,4 x20% + 15,4 =18,48 m2.

Klinik.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Pelayanan Kesehatan.
Suasana Ruang: Semi Tenang.
Kapasitas Ruang: 6 orang (2 karyawan + 4 pasien).
Fasilitas: 2 kursi panjang, 2 kursi duduk, 1 meja, 1 tempat tidur.
Studi ruang : - 2 kursi panjang = 2 x (0,4 x 1) = 0,8 m2.

- 2 kursi duduk = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 1 meja = 1 x 0,7 = 0,7 m2.
- 1 tempat tidur = 0,85 x 1,9 = 1,6 m2.
- ruang gerak 6 orang = 1,5 x 6 = 9 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang : 0,8 + 0,32 + 0,7 + 1,6 + 9 = 12,42 m2 x 20% + 12,42 =14,90 m2.

Kolam.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Berenang dan bersantai.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 60% dari visitor atau pengunjung = 60 x 60% = 36 orang .
Fasilitas: 1 kolam renang.
Studi ruang: sesuai standar, luas kolam renang adalah 4,96 m2 atau orang = 4,96 x
36 = 153,76 m2.
Besaran ruang: 178,56m2.

Pool Deck.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Santai, berjemur, minum.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 40% dari luas kolam.
Fasilitas: Day Bed (kursi / tempat tidur malas), meja kecil.
Studi ruang: luas pool deck = 40% x 178.56= 71,42 m2.
Besaran ruang: 71,42 m2.

Sunken Bar.
Aktivitas: Duduk santai, minum.
Suasana Ruang: Bising.
Sifat ruang: Publik.
Kapasitas Ruang: 8 orang (2 karyawan, 6 tamu).
Fasilitas: Counter panjang, 8 kursi duduk, 1 rak minuman.
Studi ruang: - Counter (setengah lingkaran) =0,5 x 4 = 2 m2.

- 8 kursi duduk = (0,4 x 0,4) x 8 = 1,28 m2.
- 4 rak minuman = (0,8 x 3,6) x 4 = 12 m2.
- Ruang gerak 8 orang = 8 x 1,5 = 12 m2.
- sirkulasi 75%.
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Besaran ruang : 2 + 1,28 + 12 + 12 = 16,88 x 75%+ 27 = 47 m2.
Children Pool.
Sifat ruang : luasnya 30% dari luas kolam.
Studi ruang: 30% x 153,76 = 46,12 m2.
Besaran ruang: 46,12 m2.

Shower.
Kapasitas: 6 orang.
Studi ruang: - ruang gerak 6 orang = 1,5 x 6 = 9 m2.

- Sirkulasi 20%.
Besaran ruang: (20% x 9) + 9=10,8 m2.

 Locker dan Toilet.
Kapasitas: 30 orang.
Studi ruang: - standar locker atau toilet =0,6 m2/room.

- 0,6 x 30= 18 m2.
- Sirkulasi 50%.

Besaran ruang : (50% x 18) + 18= 27m2.

Ruang Pertunjukan Outdoor.
Kapasitas: 50% pengunjung + 20 orang pengisi acara.
Studi ruang: - ruang gerak 50 orang = 1,5 x 50 = 75 m2.

- Sirkulasi 20%.
Besaran ruang : (20% x 75) + 75=90 m2.

Ruang Kebugaran.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: Olahraga.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 10 orang.
Fasilitas: peralatan fitnes.
Studi ruang: study banding.
Besaran ruang: 45 m2.

Ruang Bilyard.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: main bilyard.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 2 meja bilyard, 10 orang tamu, 4 orang pembantu.
Fasilitas: 2meja bilyard.
Studi ruang: - 2meja biliard = 21,6m2.

- ruang gerak 14 orang= 1,5 x 14 = 21m2.
- sirkulasi 20%= (20%x21)+21 =25,2.

Besaran ruang: 21,6+25,2 = 46,8 m2.

Penyediaan Fasilitas Surfing.
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Besaran ruang : 12m2 (study banding).

Penyediaan Fasilitas Traking.
Besaran ruang : 9m2 (study banding).

b. Kebutuhan ruang untuk kegiatan akomodasi.

28 standard room.
Bedroom.
Aktivitas: Istirahat.
Sifat ruang: Privat.
Suasana ruang: Tenang.
Kapasitas: (28 room).
Fasilitas: 1 double bed, 1 lemari pakaian, 1 set meja + kursi rias, 1
rak TV, 1 meja + 2 kursi sofa, dan 3 meja lampu, 1 rak
sprei, tempat linen bersih, rak koper, rak sepatu, tempat
air, kursi panjang (Day Bed).
Besarang ruang: berdasarkan usaha penggolongan hotel Dirjen Pariwisata Propinsi
Bali bahwa luas kamar standar hotel dengan klasifikasi bintang tiga adalah = 24 m2.
Untuk 28 kamar = 28 x 24 = 672 m2.

Dress & Bathroom.
Aktivitas: Ganti pakaian, berias, buang air, mandi.
Sifat ruang: Private.
Suasana ruang: Tenang.
Kapasitas: (28 room).
Fasilitas: 1 bathub, 1 washtafel, 1 closet duduk, dan 1 lemari handuk atau pakaian.
Studi ruang : - 1 bathub = 0,6 x 0,8 = 0,48 m2.

- 1 washtafel = 0,5 x 0,35 = 0,18 m2.
- 1 closet duduk = 0,4 x 0,5 = 0,2 m2.
- 1 ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3 m2.
- 1 bidet = 0,4 x 0,5 = 0,2 m2.
- 1 urinoir = 0,4 x 0,5 = 0,2 m2.
- 1lemari handuk/pakaian = 0,7 x 1,7 = 1,19 m2.
- sirkulasi 25%.

Besaran ruang: 0,48 + 0,18 + 0,2 + 0,2 + 1,19 + 3 = 5,45 m2 x 25% + 5.54 = 6,8 m2.
Jadi untuk 28 bathroom = 28 x 6,8 = 190,4 m2.

Terrace.
Aktivitas: Duduk santai.
Sifat ruang: Private.
Suasana ruang: Tenang.
Kapasitas: (28 room).
Fasilitas: 1 meja, dan 2 kursi duduk.
Studi ruang: - 1 meja = 0,5 x 0,6 = 0,3 m2.

- 2 kursi = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3 m2.
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- Sirkulsi 30%.
Besaran Ruang: 0,3 + 0,32 + 3 = 3,62 m2 x 30% + 3,62 = 4,7 m2.
Jadi untuk 28 kamar membutuhkan sebesar 28 x 4,7 = 131,6 m2.

2 (dua) Suite Room.
Bedroom.
Aktivitas: Istirahat.
Sifat ruang: Private.
Suasana ruang: Tenang.
Kapasitas: (2 unit).
Fasilitas: 2 double bed, 1 lemari pakaian, 1 set meja + kursi rias, 1 meja belajar, 1
rak TV, 1 meja + 4 kursi sofa, dan 4 meja lampu, 1 rak sprei, tempat linen bersih, rak
kopor, rak sepatu, tempat air, kursi panjang (Day Bed).
Studi ruang: berdasarkan usaha penggolongan hotel Dirjen Pariwisata Propinsi Bali,
luas suite room adalah dua kali luas standar room = (24 x 2) = 48 m2 (1 unit), 2 unit
= 2 x 48 = 96 m2.
Jadi 2 suite Bed Room = 2 x 48 = 96 m2.

Dress & Bathroom.
Aktivitas: Ganti pakaian, mandi, berias, buang air.
Sifat ruang: Private.
Suasana ruang: Tenang.
Kapasitas: (2 room).
Fasilitas: 1 bathub, 1 washtafel, 1 closet duduk, dan 1 lemari handuk atau pakaian.
Studi ruang: - 1 bathub = 0,6 x 1,8 = 1,08 m2.

- 1 washtafel = 0,5 x 0,35 = 0,18 m2.
- Jaccuzi = 3,14 m2.
- Shower = 1x1 = 1 m2.
- 1 closet duduk = 0,4 x 0,5 = 0,2 m2.
- 1 ruang gerak 2 orang =1,5 x 2 = 3 m2.
- 1 bidet = 0,4 x 0,5 = 0,2 m2.
- 1 urinoir = 0,4 x 0,5 = 0,2 m2.
- 1 lemari handuk/pakaian = 1 x 2 = 2 m2.

Besaran Ruang : 0,48 + 0,18 + 3,14 + 1 + 0,2 + 3 + 0,2 + 2 = 10,2 m2 x 25% + 10,2
=12,75 m2 (1 bathroom).
Jadi untuk 2 bathroom = (2 x 12,75) = 63,75 m2.

Terrace.
Aktivitas: Bersantai.
Sifat ruang: Private.
Suasana ruang: Tenang.
Kapasitas: (2 room).
Fasilitas: 1 meja, dan 2 kursi duduk.
Studi ruang: - 1 meja = 0,7 x 1 = 0,7 m2.

- 2 kursi = (0,5 x 0,6) x 2 = 0,6 m2.
- ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3 m2.
- sirkulasi 30%.
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Besaran Ruang : 0,7 + 0,6 + 3 = 4,3 m2.
: (30% x 4,3) + 4,3.
: 5,59 m2 (untuk 1 kamar).

Jadi untuk 2 kamar membutuhkan sebesar (2 x 5,59) = 11,18m2.

c. Kebutuhan ruang untuk kegiatan service.

Ruang pelayanan administrasi hotel.
General Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Memimpin staff, menerima tamu, rapat.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 8 orang (1 G. Manager + 7 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 1 kursi tamu, 2 kursi sofa panjang, 1 meja tamu,
rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,8 x 1,2) = 0,96 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 1 kursi tamu = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 2 sofa panjang = (0,5 x 1,5) x 2 = 1,5 m2.
- 1 meja tamu = 0,6 x 1 = 0,6 m2.
- 1 rak file = 0,4 x 2 = 0,8 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 8 orang = 1,5 x 8 = 12 m2.
- sirkulasi 50%.

Besaran ruang : 0,96 + 0,25 + 0,25 + 1,5 + 0,6 + 0,8 + 0,36 + 12 = 16,72 m2 x 50% +
16,72 = 25,08 m2.

Executive Ass. Manager
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Membantu Kegiatan Memimpin.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 6 orang (1 E. Ass. Manager + 5 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 1 kursi tamu, 1 kursi sofa panjang, 1 sofa
panjang, 1 meja tamu, rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,7 x 1) = 0,7 m2.

- 1 kursi meja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 1 kursi tamu = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 1 sofa pendek = (0,5 x 0,5) x 1 = 0,25 m2.
- 1 sofa panjang = 1,5 x 0,5 = 0,75 m2.
- 1 meja tamu = 0,5 x 0,85 = 0,43 m2.
- 1 rak file = 0,4 x 1,7 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 6 orang = 1,5 x 6 = 9 m2 .
- sirkulasi 25%.

Besaran ruang: 0,7 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,75 + 0,43 + 0,68 + 0,36 + 9 = 12,67 x 25%
+ 12,67 =15,84 m2.
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Executive Secretary
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengurus Surat dan Kegiatan Pimpinan.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 3 orang (1Secretary + 2 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 2 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,7 x 1) = 0,7 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 2 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 2 = 0,5 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 0,7) x 2 = 1,7 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,7 + 0,25 + 0,5 + 1,7 + 0,36 + 4,5=8,01 x 20% + 8,01=9,6 m2.

Accounting office.
Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran keuangan hotel.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 4 orang (1 Manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 4 orang =1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64 =10,37 m2.

Staff.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Membantu pimpinan mengurus surat.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 2 meja kerja = (0,55 x 1) x 2 = 1,1 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3,0 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,1 + 0,32 + 1,2 + 3,0 = 5,62 x 20% + 5,62 = 6,74 m2.
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Front Office.
Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengatur operasional kantor depan.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 4 orang (1 Manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 4 orang = 1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64 = 10,37 m2.

Secretary.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengurus surat dan kegiatan pimpinan.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 3 orang (1 secretary + 2 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 2 kursi tamu, 2 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,55 x 1) = 0,55 m2.

- 1 kursi kerja = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2.
- 2 kursi tamu = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,55 + 0,16 + 0,32 + 1,2 + 0,36 + 4,5 = 7,01x 20% + 7,09 = 8,51 m2.

Staff.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Membantu pimpinan mengurus surat.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 2 meja kerja = (0,55 x 1) x 2 = 1,1 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3,0 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,1 + 0,32 + 1,2 + 3,0 = 5,62 x 20% + 5,62 = 6,74 m2.
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Personal office.
Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Memimpin Staff, menandatangani surat- surat, menerima tamu.
Suasana Ruang: Tenang.
Kapasitas Ruang: 4 orang (1 manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kusi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- ruang gerak 4 orang = 1,5 x 4 = 6 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64 =10,37 m2.

Secretary.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengurus surat dan kegiatan pimpinan.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 3 orang (1 secretary + 2 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 2 kursi tamu, 2 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,55 x 1) = 0,55 m2.

- 1 kursi kerja = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2.
- 2 kursi tamu = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,55 + 0,16 + 0,32 + 1,2 + 0,36 + 4,5 = 7,01 x 20% + 7,09 = 8,51 m2

Staff.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengurus administrasi atau surat-surat.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 2 meja kerja = (0,55 x 1) x 2 = 1,1 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3,0 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,1 + 0,32 + 1,2 + 3,0 = 5,62 x 20%+ 5,62 = 6,74 m2.
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Marketing office.
Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengatur bagian pemasaran hotel.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 4 orang (1 Manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 4 orang =1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang : 0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64 = 10,37 m2.

Staff.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Membantu pimpinan mengurus surat-surat administrasi.
Suasana Ruang: Semi bising.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 2 meja kerja = (0,55 x 1) x 2 = 1,1 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3,0 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,1 + 0,32 + 1,2 + 3,0 = 5,62 x 20% + 5,62 = 6,74 m2.

Food and Beverage office.
Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: menandatangani surat-surat, memimpin staff, rapat.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 4 orang (1 Manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 4 orang =1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang:0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64=10,37 m2
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Staff.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Membantu pimpinan mengurus administrasi/ surat-surat.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 2 meja kerja = (0,55 x 1) x 2 = 1,1 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3,0 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,1 + 0,32 + 1,2 + 3,0 = 5,62 x 20% + 5,62 = 6,74 m2.

Engineering office.
Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengatur dan merawat M & E.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 4 orang (1 Manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 4 orang =1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64 = 10,37 m2.

Staff.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Memeriksa serta merawat alat-alat M & E.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 3 meja kerja = (0,55 x 1) x 3 = 1,65 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,65 + 1,65 + 0,48 + 1,2 + 4,5 = 9,48 x 20% + 9,48 = 11,38 m2.

Security Office.
Manager.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Mengatur keamanan dan ketertiban Hotel.
Suasana Ruang: tenang.
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Kapasitas Ruang: 4 orang (1 Manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 4 orang =1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64 = 10,37 m2.

Staff.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Memeriksa serta merawat alat-alat M & E.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 3 meja kerja = (0,55 x 1) x 3 = 1,65 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,65 + 1,65 + 0,48 + 1,2 + 4,5 = 9,48 x 20% + 9,48 = 11,37 m2.

Ruang Jaga.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: mengontrol aktivitas hotel.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 1 meja kerja = (0,3 x 1) x 1 = 0,3 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3,0 m2.
- sirkulasi 40%.

Besaran ruang: 0,3 + 0,32 + 3,0 = 3,62 x 40% + 3,62 = 5,1 m2 (1 unit).
Jadi 2 unit ruang jaga = 5,1 x 2 = 10,2 m2.

Meeting Room.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: rapat.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 12 orang.
Fasilitas: 1 unit meja bundar bentuk “U” dengan luas 0,58 m2 / orang (di dapat dari
luas 1 meja + 1 kursi) = (0,6 x 0,7) + (0,4 x 4), 4) = 0,58 m2/orang, 1 rak dokumen
arsip.
Studi ruang: - 1 unit meja bentuk “U” + kursi rapat. = (0,58 x 12) = 6,96 m2.

- 1 rak dokumen = (0,5 x 2) = 1 m2.
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- Ruang gerak 12 orang = 1,5 x 12 = 18 m2.
- sirkulasi 40%.

Besaran ruang: 6,96 + 1 + 18 = 25,96 x 40% + 25,96 = 36,96 m2.
Toilet.
Luas toilet diasumsikan ½ luas toilet umum = ½ x 18 = 9 m2.

Ruang pelayanan akomodasi hotel.
House Keeping.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: mengatur serta menyediakan keperluan kamar.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 4 orang (1 Manager + 3 tamu).
Fasilitas: 1 meja kerja, 1 kursi kerja, 3 kursi tamu, 1 rak tempat file, filling cabinet.
Studi ruang : - 1 meja kerja = (0,6 x 1) = 0,6 m2.

- 1 kursi kerja = 0,5 x 0,5 = 0,25 m2.
- 3 kursi tamu = (0,5 x 0,5) x 3 = 0,75 m2.
- 2 rak file = (0,4 x 1,7) x 1 = 0,68 m2.
- 1 filling cabinet = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
- Ruang gerak 4 orang =1,5 x 4 = 6 m2.
- Sirkulasi 20%.

Besaran ruang:0,6 + 0,25 + 0,75 + 0,36 + 0,68 + 6 = 8,64 x 20% + 8,64 = 10,37 m2.

Staff.
Sifat ruang: Privat.
Aktivitas: Membantu pimpinan dalam menyediakan kebutuhan kamar.
Suasana Ruang: tenang.
Kapasitas Ruang: 2 orang.
Fasilitas: 2 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 rak tempat file.
Studi ruang: - 3 meja kerja = (0,55 x 1) x 3 = 1,65 m2.

- 2 kursi kerja = (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- 2 rak file = (0,5 x 1,2) x 2 = 1,2 m2.
- Ruang gerak 2 orang = 1,5 x 2 = 3,0 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 1,65 + 0,32 + 1,2 + 3,0 = 6,17 x 20% + 6,17 = 7,40 m2.

Room Boy Station.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: istirahat, makan dan minum.
Suasana Ruang: Semi Bising.
Kapasitas Ruang: 6 orang.
Fasilitas: 2 kursi duduk panjang (1 kursi untuk 3 orang).
Studi ruang: - 2 kursi panjang = 2 x (0,4 x 1,6) = 1,28 m2.

- Ruang gerak 6 orang = (1,5 x 6) = 9 m2.
- sirkulasi 25%.

Besaran ruang: 1,28 + 9 = 10,28 x 25% + 10,28 m2 = 12,85 m2.
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Gudang.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Menyimpan barang.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 7 orang .
Fasilitas: 1 unit ruangan, 6 meja dorong, 2 mobil barang.
Studi ruang: - Ruang gerak 6 orang = (1,5 x 6) = 9 m2.

- 2 mobil barang = 2 x (1,5 x 2,5) = 7,5 m2.
- 1 meja kerja = 0,5 x 1 = 0,5 m2.
- 2 kursi duduk = 2 x (0,4 x 0,4) = 0,32 m2.
- 6 meja dorong = 6 x (0,8 x 1,2) = 5,76 m2.
- sirkulasi 75%.

Besaran ruang: 9 + 7,5 + 0,5 + 0,32 + 5,76 = 23,08 x 75% +
23,08=40,39 m2.

 Laundry.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Melayani Binatu.
Suasana Ruang: Semi bising.
Kapasitas Ruang: 3 orang.
Fasilitas: 2 rak kain bersih, 1 meja, pengering pakaian, tempat cuci, bak kain kotor.
Studi ruang: - 2 rak kain bersih = (0,8 x 2,4) x 2 = 3,84 m2.

- 1 meja = 0,4 x 1 = 0,4 m2.
- pengering = 0,5 x 0,7 = 0,35 m2.

- tempat cuci = 0,4 x 0,5 = 0,2 m2.
- bak kain kotor = 0,5 x 0,65 = 0,38 m2.
- ruang gerak 3 orang = 1,5 x 3 = 4,5 m2.
- sirkulasi 30%.

Besaran ruang: 3,84 + 0,4 + 0,35 + 0,2 + 0,38 + 4,5 = 9,62 x 30% + 9,62= 12,5 m2.

 Linen.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Melayani keperluan linen.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 5 orang.
Fasilitas: 3 kantong kain kotor, 3 rak untuk linen bersih, 3 kantong sampah.
Studi ruang: - 3 kantong linen kotor = 3 (0,4x 0,5) = 0,6 m2.

- 3 rak linen bersih = 3 (2 x 0,5) = 3 m2.
- 3 kantong sampah = 3 x (0,5 x 0,4) = 0,6 m2.
- 5 rak beroda = 5 x (0,9 x 0,7) = 3,15 m2.
- ruang gerak 5 orang = 1,5 x 5 = 7,5 m2.
- sirkulasi 75%.

Besaran ruang: 0,6 + 3 + 0,6 + 3,5 + 7,5 = 14,85 x 75% + 14,85 m2 = 25,99 m2.

Gudang Linen.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: penyimpanan.
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Suasana Ruang: Semi Bising.
Kapasitas Ruang: 1/3 kapasitas R. Linen (standar perhotelan).
Fasilitas: 1 Unit ruangan.
Studi ruang: 1 ruangan = 1/3 x 25,99 m2 = 8,66 m2.
Besaran ruang: 8,66 m2.

Time Keeping.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Datang dan Absensi.
Suasana Ruang: Semi bising.
Kapasitas Ruang: sesuai dengan jadwal kerja yang dibagi 3 shift, maka kapasitas
time keeping = Total karyawan dibagi tiga = 45 : 3 = 15 orang.
Fasilitas: 2 meja, 2 tempat duduk.
Studi ruang : - 2 meja = (0,5 x 0,95) x 2 = 0,95 m2.

- 2 kursi duduk (0,4 x 0,4) x 2 = 0,32 m2.
- ruang gerak 15 orang = 1,5 x 15 = 22,5 m2.
- sirkulasi 30%.

Besaran ruang: 0,95 + 0,32 + 22,5 = 23,75 x30% + 25,27 = 30.875 m2.

 Loker dan Toilet.
Sifat ruang : Semi Publik.
Aktivitas : Buang air, ganti baju.
Suasana Ruang : Semi bising.
Kapasitas Ruang : 16 orang (8 orang pria dan 8 orang wanita).
Fasilitas : 8 kloset duduk, 4 urinoir, 4 bidet, 4 washtafel.
Studi ruang : - 8 closet duduk = 8 x (0,4 x 0,5) = 1,6 m2.
4 urinoir = 4 x (0,4 x 0,5) = 0,8 m2.
4 bidet = 4 x (0,4 x 0,5) = 0,8 m2.
4 washtafel = 4 x (0,5 x 0,35) = 0,7 m2.
ruang gerak 16 orang = 1,5 x 16 = 24 m2.
sirkulasi 30%.
Besaran ruang : 1,6 + 0,8 + 0,8 + 0,7 + 24 = 27,9 x 30% + 27,9 = 36,27m2 (18 m2
toilet & Ruang ganti wanita, dan 18 m2 toilet dan ruang ganti pria).

 Loading deck.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Menurunkan barang-barang.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: 3 orang + 2 mobil barang.
Fasilitas: 1 unit ruangan.
Studi ruang: - Ruang gerak 3 orang = (1,5 x 3) = 4,5 m2.

- 2 mobil barang = 2 x (1,5 x 2,5) = 7,5 m2.
- 4 meja dorong = 4 x (0,8 x 1,2) = 3,84 m2.
- sirkulasi 75%.

Besaran ruang : 4,5 + 7,5 + 3,84 = 15,84 x 75% + 15,84 = 27,72 m2.
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Ruang mekanikal elektrikal.
R. Genset.
Sifat ruang: private.
Aktifitas: pengadaan unit tenaga.
Suasana ruang: bising.
Kapasitas ruang : 30 room.
Fasilitas: 1 unit generator.
Studi ruang: sesuai dengan standar luas genset adalah 0,15 m2/room = 0,15 x 30 =
4,5 m2.
Besaran ruang: 4,5 m2.
Sumber: Standar Perhotelan.

Fuel Storage.
Sifat ruang: private.
Aktifitas: gudang penyimpanan.
Suasana ruang: bising.
Fasilitas: tangki bahan bakar.
Studi ruang: sesuai dengan standar, luas fuel storage adalah 0,19 m2/room = 0,19 x
30 = 5,7 m2.
Besaran ruang: 5,7 m2.
Sumber: Standar Perhotelan.

Water Tank.
Sifat ruang: semi publik.
Aktifitas: pengadaan atau penyediaan air bersih.
Suasana ruang: semi bising.
Fasilitas: tangki air.
Studi ruang: berdasarkan data Deparpostel, hotel membutuhkan 200-300 lt air
bersih/hari = 250 x 91 = 22.750 liter/hari = 22,8 m3. Jika tingginya 3 meter maka
luas yang dibutuhkan adalah 22,8 : 2,5 = 9,12 m2.
Besaran ruang: 9,12 m2.
Sumber: Standar Perhotelan.

Employ Dining Room.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Istirahat, makan dan minum.
Suasana Ruang: Bising.
Kapasitas Ruang: ½ dari rata-rata kedatangan karyawan setiap Shift = ½ x (60: 3) =
16 orang.
Fasilitas: 4 kursi duduk panjang (1 kursi untuk 4 orang).
Studi ruang: - 4 kursi panjang = 4 x (0,4 x 1,6) = 2,56 m2.

- Ruang gerak 16 orang = (1,5 x 16) = 24 m2.
- sirkulasi 25%.

Besaran ruang: 2,56 + 24 = 26,56 x 25%+ 26,56 = 33,2 m2.

Uniform Room.
Sifat ruang: Semi Publik.



Modul Ajar Desain Arsitektur 2 72

Aktivitas: Mengambil seragam kerja.
Suasana Ruang: Semi bising.
Kapasitas Ruang: ½ dari rata-rata jumlah karyawan setiap shift = ½ x (45 : 3) = 8
orang.
Fasilitas: 2 rak penyimpan pakaian kerja.
Studi ruang: - 2 rak pakaian = 2 x (0,5 x 2) = 2 m2.

- Ruang gerak 8 orang = 1,5 x 8 = 12 m2.
- sirkulasi 20%.

Besaran ruang: 2 + 12 = 14 x 20% + 26 = 16,4m2.

R. Maintenance.
Sifat ruang: Semi Publik.
Aktivitas: Menjaga atau memelihara kebersihan.
Suasana Ruang: Semi Bising.
Kapasitas Ruang: 7 orang.
Fasilitas: 1 unit ruangan.
Studi ruang: - Ruang gerak 7 orang = (1,5 x 7) = 9 m2.

- sirkulasi 75%.
Besaran ruang: 9 + 7,5 + 0,5 + 0,32 + 5,76 = 23,08 x 75%+ 23,08 = 40,39 m2.

Garbage.
Sifat ruang: Publik.
Aktivitas: membuang sampah atau sisa makanan.
Suasana ruang: bising.
Kapasitas ruang: 30 room.
Fasilitas: 1 tempat sampah.
Studi ruang: sesuai dengan standar perhotelan, luas garbage adalah 0,07 m2/room
= 0,07 x 30 = 2,1 m2.
Besaran ruang: 2,1 m2.
Sumber: Standar Perhotelan.

Tempat suci seluas 70 m2 .

Jadi total kebutuhan ruang yaitu seberas:
= 4.707,655 -1.300,08= 3.407,575 x 20% + 3.407,575.
= 4.089,09 + 1300,08 = 5.389,17 m2.
Dibulatkan: 5.390 m2.

D. Hubungan Dan Pengelompokan Ruang.

Hubungan ruang ditentukan berdasarkan atas proses sirkulasi, keterkaitan suatu
kegiatan dan kerjasama antar departemen atau bagian dalam vila.

Sirkulasi ruang merupakan suatu proses pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang
lainnya berdasarkan atas proses kegiatan dan kepentingan civitas terhadap suatu ruang.
Adapun sirkulasi yang terjadi pada vila resort ini dapat dibedakan menjadi:
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a. Sirkulasi orang terdiri dari:
Arus pergerakan pengunjung atau tamu.

Arus pergerakan pengelola.

b. Sirkulasi barang.
Merupakan pergerakan barang kebutuhan vila dari awal penerimaan sampai barang
tersebut diolah.

c. Sirkulasi kendaraan terdiri dari :
Kendaraan tamu.

Kendaraan pengelola.

Kendaraan barang.

Organisasi ruang merupakan penempatan ruang-ruang yang berdasarkan atas;
hubungan ruang, pengelompokan ruang dan sirkulasinya.

E. Kebutuhan Luas Site.

Berdasarkan besaran ruang yang didapat maka dapat ditentukan kebutuhan luas site
sebagai berikut:
Luas bangunan dan sirkulasi = 5.390 m2

Entrance Parkir Tamu lobby

Guest Room

Publik Fasilitas Area

Entrance Parkir Staff Time Kiper /
Locker

Work & Publick
Facilities Area

Entrance

Loading Deck Receiving Room
General
Store

Maintenance

Operasional

Parkir TamuEntrance

Parkir StaffEntrance

Loading DeckEntrance
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Luas Bangunan Tanpa atap terdiri dari:
a. Parking Area = 1.300,08 m2
b. Swimming Pool = 178,56 m2
c. Poll deck = 71,42 m2
d. Open stage = 90,00 m2
e. Tempat Suci = 70,00 m2

1.710,06 m2 dibulatkan 1.710 m2
Luas Bangunan Beratap = 5.390 – 1.710=3.680 m2
Luas bangunan tidak beratap sekaligus berfungsi sebagai open space.
Luas Lahan yang dibutuhkan adalah:
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di daerah perencanaan adalah 20% Luas Lantai.
Berdasarkan KDB 20% maka luas lahan:
3680 : 20 % =18.400 + 1.710 = 20.110 m2 =2.011Ha
Jadi luas total lahan yang dibutuhkan = ± 2.011 ha
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Bab

9

1. Pengertian.
Analisa: Suatu usaha untuk meninjau kembali data-data yang ada sehingga
mendapatkan data-data yang lebih akurat.

Wadah: Suatu badan atau tempat untuk menampung kegiatan atau fungsi tertentu.
Analisa wadah secara umum: Suatu usaha untuk meninjau badan atau tempat yang
berfungsi untuk menampung kegiatan atau fungsi tertentu

Analisa wadah dalam konteks arsitektur: Suatu usaha untuk meninjau tempat yang
berfungsi untuk menampung suatu hasil karya arsitektur yang akan diwujudkan.

2. Tujuan.
Analisa wadah dalam proses perencanaan dan perancangan Arsitektur merupakan
suatu proses penganalisaan atau studi tentang upaya perwujudan karya arsitektural
pada suatu lahan atau site, dengan lokasi lahan atau site mendukung keberadaan
karya arsitektural tersebut dalam bidang ekonomi, prospek kedepan dan lingkungan
sekitar.
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3. Pembahasan.
Analisa wadah didalam proses perancangan dapat digambarkan sebagai berikut.

Berikut akan diuraikan satu persatu langkah-langkah analisa dalam proses perancangan.

A. Studi Lokasi.

1. Pendekatan Pemilihan Lokasi.
Tahap ini merupakan tahapan awal yang akan menjadi masukan data pada tahap
analisa pemilihan lokasi. Masukan data tersebut berupa kriteria-kriteria yang akan
menjadi acuan pada tahap analisa pemilihan lokasi. Adapun kriteria tersebut adalah:
1. Pewilayahan (zoning).

Apakah yuridiksi setempat (kota besar, kota kecil, atau daerah) yang sesuai akan
mengijinkan tipe penggunaan dan ukuran bangunan ditempat tersebut? tempat
parkir yang diisyaratkan, tinggi bangunan maksimum, batasan-batasan setback
(garis sempadan) dan banyak kendala lain yang harus diperhatikan.

Data fisik
Pendekatan
Pemilihan
Lokasi

Analisa
Pemilihan
Lokasi

Lokasi
Terpilih

Besaran
Ruang

Study
Luasan
Site

Existing
site Observasi

Site
Terpilih

Analisa site:

- Topografi.
- Geologi.
- Klimatologi.
- View.
- Drainage.
- Noise.
- Kebersihan.
- Flora dan Fauna.
- Jaringan
Infrastruktur.

- Enterance.
- Tata nilai a.t.b.

Karakteristik
Site

Analisa
Pemilihan

Site
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2. Utilitas (utilities).
Saluran-saluran pembuangan air, hujan dan saniter, pemasangan gas, listrik, dan
telepon diperlukan. Adakah tersedia ? apakah perbaikan-perbaikan diperlukan?

3. Faktor-faktor teknis (technikal factors).
Bagaimana tanah, topografi dan faktor pengurasan (drainase) akan
mempengaruhi disain dan biaya? faktor-faktor akustik, mikro iklim dan orientasi
akan mempengaruhi penggunaan tempat.

4. Lokasi (location).
Ini merupakan pertimbangan yang sangat penting. Adakah tersedia pasar untuk
penggunaan yang diusulkan? Apakah tempat tersebut kelihatan dan mudah
dimasuki? variabel-variabel lain yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sekitar
dan banyaknya lalu lintas (mobil dan pejalan kaki) yang melalui tempat tersebut.

5. Estetika (aesthetics).
Adakah pemandangan yang indah? Kondisi-kondisi bentang alam yang dan
diusulkan, merupakan aspek-aspek penting.

6. Komunitas (community).
Bagaimana reaksi lingkungan masyarakat terhadap bangunan yang diusulkan?
dapatkah disesuaikan dengan sekitarnya? apakah akan menghasilakan lalu lintas
dan kegaduhan. Akan bagaimana pengaruhnya pada nilai-nilai milik di daerah
tersebut?

7. Pelayanan kota (city services).
Dapatkah polisi, dinas pemadam kebakaran, menolak digunakannya penumpukan
dan sekolah-sekolah setempat?

8. Biaya (cost).
Adakah biaya tanah dalam jarak yang memungkinkan pembangunan memenuhi
semua kriteria namun tetap terjangkau oleh penyewa-penyewa dan pemakai-
pemakai yang akan datang?

Dengan adanya banyak dan bermacam-macam kriteria, beserta persaingan di langan
pelaksana dan sedikitnya tersedia tempat, segera nyata bahwa aspek mencari
tempat untuk proses pembangunan tersebut sama sekali tidak dapat cepat dan
mudah diselesaikan. Bila seorang pelaksana memang memperoleh tempat yang
dapat dibangun, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyelidikan kelayakan
yang lebih seksama.

2. Analisa Pemilihan Lokasi.
Merupakan tahap pencarian suatu tempat bangunan yang cocok dengan menyaring
banyak tempat. Dalam proses penyaringan tersebut mengacu pada kriteria-kriteria
yang diuraikan pada tahap pendekakatan pemilihan lokasi. Proses penyaringan untuk
mendapatkan lokasi yang cocok untuk fungsi bangunan yang diadakan mengacu pada
luasan wilayah yang terluas menuju cakupan wilayah yang lebih sempit, sehingga
nantinya akan menghasilkan lahan tempat bangunan tersebut akan diwujudkan.
Misalnya dari luasan wilayah kabupaten menuju luasan wilayah kecamatan dan
akhirnya sampai pada lokasi yang terpilih melalui proses penyaringan. Hendaknya
perlu juga diperhatikan:
 Kebijakan pemerintah daerah setempat mengenai lokasi tersebut.
 Potensi lingkungan.
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B. Studi Site.

1. Analisa Pemilihan Site.
Tahap analisa pemilihan site adalah tahap lanjutan dari proses analisa pemilihan
lokasi yang manu pada tahap ini dilakukan penyaringan kembali dari lokasi terpilih,
dengan tujuan untuk mendapatkan lahan atau site yang terbaik dari lokasi terpilih
tadi. Contoh: Misalkan lokasi terpilih adalah Kecamatan Denpasar Selatan. Dari data
tersebut disaring kembali pada tahap analisa pemilihan site dengan kriteria yang
sudah ditetapkan dalam tahap pendekatan pemilihan lokasi sampai mencapai hasil
yaitu lokasi site yang terpilih. Pada lokasi site inilah akan didirikan rancangan
bangunan.

2. Observasi.
Adalah usaha untuk mendapatkan data-data dari suatu yang dianalisa dengan cara
terjun langsung ke lapangan. Tahap obserpasi disini dilakukan setelah site terpilih
diperoleh. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang sebenarnya di
lapangan yang nantinya akan dijadikan masukan data pada tahap analisa site.
Adapun data-data tersebut antara lain:
a. Bagaimana keadaan lingkungan sosial disekitar site.
b. Bagaimana keadaan tanah, iklim, flora dan fauna, view, noise dan drainasenya.
c. Apakah lokasi site tersebut tidak merupakan jalur hijau.
d. Apa saja yang ada disekitar site yang nantinya mendukung karya arsitektur yang
akan diwujudkan.

Untuk lebih mendetail data-data tersebut akan diuraikan pada tahap analisa site.

C. Analisa Site.

Analisa site adalah merupakan pemahaman tentang unsur-unsur alam dari tempat
bangunan dan lokalitasnya (iklim, air, bumi, topografi, vegetasi dan kehidupan hewan).
Lokalitas pertama-tama harus dianggap sebagai suatu ekosistem yang berfungsi dengan
daya muat alam yang harus dipatuhi dalam pembangunan tempat, dan kedua sebagai
perangkat sifat ruang asli yang harus dihubungkan dengan program kegiatan dan
diekspruskan dalam rancangan desain.

Analisa site bertujuan untuk menganalisa keadaan site sebenarnya dilapangan sebagai
bahan pertimbangan perencanaan dan perancangan selanjutnya. Hal-hal yang perlu
diolah dalam analisa site adalah:

1. Geologi.
Adalah keadaan lapisan tanah komposisi dasar tanah merupakan kombinasi dari
batuan dimakan cuaca dan sisa-sisa tanaman. Jenis tanah sangat mempengaruhi
lokasi, bentuk dan struktur permukiman manusia, tetapi tidak menentukannya.
Adapun jenis-jenis tanah tersebut antara lain:
- Batu hidup (berbagai batu alam).
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Mempunyai ciri-ciri yaitu pada lapisan setebal kurang lebih 2,5 m, batu hidup oleh
karena cara terjadinya; biasanya berlapis-lapis menjadi dasar yang baik sekali
untuk bangunan. Bila lapisan-lapisan itu terletak pada bidang miring mungkin
terjadi bahaya pergelinciran, lebih-lebih lapisan batu alam itu terletak diatas
lapisan tanah liat. Bila air dapat sampai kelapisan tanah liat itu bahaya
pergelinciran itu lebih besar lagi.

- Padas, wadas atau cadas.
Ialah tanah liat yang menjadi keras dan kadang-kadang terdapat diantara
bermacam-macam tanah yang lebih lunak.

- Pasir dan kerikil.
- Tanah liat.

tanah liat kering setebal kurang lebih 2-3 meter dapat dianggap sebagai tanah
bangunan yang baik. Tanah liat adalah sangat liat dan tidak dapat ditembus oleh
air akan tetapi dapat menerima air. Keburukan dari tanah liat adalah pada musim
kemarau ia lekas sekali menunjukan retak-retak ini dapat terus sampai kedalam
yang sangat besar. Pada musim hujan retak-retak ini berisi dengan air dan
menutup kembali, akan tetapi oleh penerimaan air, tanah liat melunak, daya pikul
berkurang dan kemungkinan berpindahnya oleh tekanan bangunan tidak dapat
disingkirkan, akibatnya bangunan mungkin turun dan retak-retak

- Tanah liat bercampur pasir.
Semakin banyak pasir semakin banyak tanah tersebut, sebagai tanah bangunan ia
kurang menunjukan retak-retak.

- Tanah pupuk dan tanah kebun.
Adalah tanah yang biasanya membentuk lapisan paling atas terjadi oleh luluhnya
lapisan-lapisan atas oleh pengaruh iklim dan pekerjaan humus (daun-daun dan
bekas tanaman- tanaman yang busuk)

- Pasir apung dan pasir bergerak.
Ialah semacam pasir yang mempunyai (ruangan) pori yang besar, bila ruangan ini
oleh karena salah satu sebab penuh dengan air, terjadilah suatu keadaan dimana
seolah-olah melayang persatuan seluruhnya terputuskan.

- Rawa atau payau.
Adalah tanah yang hampir selalu tergenang air, terjadi oleh pembusukan tanam-
tanaman dibawah air. Untuk mengetahui jenis-jenis tanah diatas dapat dilakukan
dengan cara:

a. Menggali sumur-sumur percobaan, yaitu bahwa pada berbagai tempat tanah
bangunan digali lubang-lubang berdinding sepadat mungkin tegak lurus.
Digalilah lapisan tersebut berturut-turut dan dapat dilihat sifatnya (cara ini
terlalu mahal).

b. Baja pemeriksa, adalah sebatang baja bundar, sepanjang 2-3 m dan tebal pikul
rata-rata 15-20 mm dan yang mempunyai kait-kait pada sebelah bawah batang
ini ditempat ujungnya dan sebelah atasnya bermata, dimana dapat dicucukan
batang pemutar. Cara ini tidaklah dapat dipandang bekerja dengan teliti
sebaiknya ia sangat sederhana.

c. Penggerakan tanah, adalah dengan cara pengeburan tanah dimana ujung
mata bor terdapat rongga yang berfungsi untuk mengambil contoh tanah.
Pengeboran dilakukan berturut-turut sesuai dengan lapisan-lapisan tanah
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d. Alat penduga, adalah suatu alat yang menduga jenis tanah melalui tekanan
yang dapat dibenarkan pada tanah bawah. Alat penduga ini namanya alat
penduga bentuk Tirus atau Konis.

e. Memancang tiang-tiang percobaan, cara ini dilakukan dengan cara
memancang tiang-tiang kedalam tanah bila semakin besar perlawanan tiang
yang dialami oleh tiang sewaktu dipancang, semakin besar daya pikul tanah.
Begitu juga sebaliknya.

f. Pembebanan percobaan, adalah cara pemeriksaan tanah yang sangat dapat
dipercaya dan praktis. Sifat-sifat struktur tanah membatasi potensi
pembangunan hanya sampai permintaan ekonomi akan penggunaan
pembangunan yang padat mencukupi guna mengijinkan investasi meluas
dalam pondasi dan struktur yang mampu mengatasi keterbatasan tanah.

Ada 3 sebab yang menjadikan tanah penting bagi perancangan tempat proyek antara
lain:
Secara ekologis sebagai medium untuk menunjang kehidupan tumbuh-tumbuhan.
Arsitektural, sebagai medium untuk menunjang struktur-struktur.
Sebagai suatu potensi tempat yang asli.

Tujuan dari pada penganalisaan geologi adalah membantu perancang dalam
pemilihan jenis pondasi yang tepat yang akan diterapkan pada rancangannya.

2. Topografi.
Adalah hal-hal yang menyangkut keadaan permukaan tanah. Bentuk-bentuk atau
topografi suatu site memberi rupa pembangunannya dengan 3 cara antara lain:
Merupakan suatu sistem geomorfologis, terus menerus yang mengalami perubahan
karena hancuran iklim.

Meliputi suatu bentuk alam yang menetapkan kendala-kendala perekayasaan pada
pembangunan.

Merupakan suatu kondisi tempat yang asli.

Topografi suatu site merupakan akibat dari 2 proses:

1. Proses-proses geologi telah mempengaruhi tempat tersebut, pembentukannya,
bentuk alamnya dan jenis batu bawah permukaan tanah (tindakan gunung berapi,
tindakan metamorfik dan sebagainya).

2. Berbagai proses hancuran iklim dari erosi dan deposisi (kimiawi, fluvial, glasial dan
angin) mencetak bentuk-bentuk tanah menjadi bentuk-bentuk baru yang
berkarakteristik.

Penting untuk dipahami berlakunya proses-proses geomorfologi pada suatu tempat,
dan untuk mengerti asal mula bentuk-bentuk tanah yang harus diperhatikan dalam
rancangan tepat. hubungan antara permukaan dan lapisan bawah permukaan juga
penting dalam mengidentifikasi kemampuan perekayasaan site tersebut (yaitu daya
dukungnya).
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Bila kemampuan perekayasaan suatu site dianalisis, sifat-sifat khas landaian
memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang penting
untuk pembangunan. Kesanggupan menggunakan kemiringan berbeda sehubungan
dengan kegiatan. Analisis site harus menggolongkan tempat dari segi daerah-daerah
kemiringan yang berbeda-beda persentasenya dan kesanggupan mereka untuk
menunjang kegiatan-kegiatan yang berbeda (presentase kemiringan dihitung dengan
memperkirakan jatuhan vertical dengan suatu jarak horizontal 100 kaki). Pada
umumnya kemiringan dibawah 4% diklasifikasikan sebagai datar dan cocok kegiatan
dan pembangunan yang kuat. Kemiringan antara 4 dan 10% adalah sedang dan cocok
untuk kegiatan ringan, sedangkan kemiringan melebihi 10% curam dan tidak cocok
untuk pembangunan kegiatan. Akhirnya, bila menganalisis perekayasaan kemiringan,
kita harus ingat bahwa topografi dan tanah bertalian secara menyeluruh, jenis-jenis
tanah yang berbeda mempunyai struktur yang berbeda-beda dan karena itu
kesanggupan yang berbeda untuk mempertahankan kemiringan. Umpamanya,
lempung adalah tanah partikel halus yang merosot pada persentase kemiringan yang
rendah.

Bentuk tanah asli dapat merupakan unsur rancangan yang kuat. Tiap tempat
bangunan memiliki bentuk topografi yang unik dan sifat yang dapat diidentifikasi
atau keistimewaan sangat penting yang harus ditanggapi rancangan. Analisis site
seharusnya memetakan keistimewaan-keistimewaan yang sangat penting ini
(pemandangan jauh, pemandangan kebawah, pagar, deretan). Topografi mungkin
menentukan hubungan ruang pokok kegiatan-kegiatan di site, bila rancangan akan
memanfaatkan sepenuhnya dari ciri-ciri alam. Bila ada yang tidak bisa diterima dalam
topografi yang terdapat, lalu hal itu dapat diubah. Tanah dapat dibentuk untuk dapat
meningkatkan rancangan, asal saja peralihan ekologi antara bentuk yang ada dan
bentuk yang baru serasi. Mungkin penyusunan lansekap dapat digunakan berbagai
tujuan untuk memberi dorongan visual menjamin privasi, atau dijadikan penyekatan
terhadap angin-angin musim dingin. Perancangan site harus bekerja dalam ruang tiga
dimensi, yang dikemukakan dalam model-model atau pada gambar-gambar rencana
dua dimensi. Dimensi tiga dinyatakan dalam rencana gambar menggunakan isolen
(garis-garis yang sama jarak) yang disebut “garis-garis kontur“. Garis-garis kontur
menyatakan ketinggian diatas permukaan laut rata-rata dan digambar pada interval
yang sama untuk suatu peta topografi.

3. Klimatologi.
Seorang arsitek memikirkan ilkim pada site khusus, jadi iklim site bahkan lebih
spesifik dari pada cuaca lokal. Dengan menghubungkan kondisi-kondisi iklim site
selama seluruh tahun bagi kenyamanan manusiawi, orang dapat menentukan
tanggapan yang tepat dalam jenis dan waktu untuk perencanaan site, bentang alam,
dan bentuk arsitektural serta konstruksi.

Data iklim yang sangat penting untuk kota dan pelabuhan udara terdekat dapat
diperoleh dan umumnya akan dapat digunakan bagi site yang sfesifik. Suatu
pemeriksaan dan analisis site seharusnya mengungkapkan akan kondisi-kondisi yang
dapat menyebabkan penyimpangan lokal. Suatu petunjuk yang baik sekali dari
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variasi-variasi dari iklim site yang khusus adalah jenis dan kondisi tumbuhan yang
terdapat. Data iklim yang seharusnya dikumpulkan dan direncanakan akan meliputi:

1. Suhu, normal, maksimum, minimum, rata-rata dan suhu ekstrim bulanan untuk
menentukan persyaratan pemanasan dan penyejukan.

2. Radiasi matahari, jam-jam matahari bersinar, hari-hari cerah dan berawan, data
penyinaran matahari (bila ada), dan suatu analisis kemiringan dan orientasi untuk
menentukan banyaknya tambahan matahari, paparan tempat proyeksi dan
kebutuhan untuk melindungi.

3. Angin, arah dan kecepatan berdasarkan rata-rata bulanan pada ruang antara tiga
jam dan ciri-ciri tempat yang akan mengubah pola-pola arus udara guna
menentukan kemungkinan-kemungkinan penghawaan dan persyaratan
lingkungan.

4. Kelembaban, rata-rata pagi dan petang tiap bulan dan ciri-ciri site, terutama aliran
air, paya-paya, atau tumbuhan yang tidak akan mengubahnya, guna menentukan
kebutuhan pelembaban atau pengurangan pelembaban.

5. Penguapan, hujan atau turunnya salju berdasarkan rata-rata bulanan dan
keekstreman guna menentukan kebutuhan untuk tanggapan rancangan khusus.

Perubahan iklim di site untuk bagian terbesar yang mungkin adalah faktor pertama
yang diperlakukan bila kondisi-kondisi kenyamanan harus dicapai dalam batas-batas
kondisi energi minimum. Tentu saja masing-masing site akan mempunyai berbagai
kemungkinan untuk perubahan.

Banyak teknik untuk mengendalikan atau mengubah faktor-faktor iklim. Tumbuhan
dapat digunakan untuk mencegah radiasi matahari baik langsung atau dipantulkan
sebelum ia mencapai permukaan bangunan. Pohon-pohon yang rontok merupakan
sarana perlindungan yang baik sekali, karena mereka tanggap terhadap iklim
setempat; kehilangan daun bila matahari diperlukan dan memberi perlindungan bila
tidak. Tanaman menyebarkan dan memantulkan radiasi karena permukaan mereka
yang banyak penonggolan dan umumnya permukaan kasar gelap. Penempatan
semak-semak rendah atau lapangan-lapangan dapat menjadi penentu dalam
mengendalikan pemantulan air atau permukaan yang terlantar.

Kelembaban disuatu site dapat ditingkatkan, tapi sulit sekali mengurangginya karena
pentingnya iklim makro secara menyeluruh yang mencakup. Meniadakan tumbuhan
untuk mengurangi kelembaban juga akan meniadakan peneduhan yang bermanfaat,
perlindungan terhadap angin dan fungsi-fungsi pemurnian udara. Kelembaban dalam
daerah-daerah gersang dapat ditingkatkan dengan danau-danau air atau
penanaman padat air. Penggunaan terbaik dilakukan dengan teknik-teknik ini di
daerah-daerah yang dipelihara seperti halaman yang dikelilinggi tembok atau atrium
(taman depan).

Arus udara pada suatu tempat bangunan dapat dikendalikan penghalang pembias,
atau saringan yang dibuat dari pohon, pagar tanaman, tepi jalanan dan bangunan-
bangunan atau struktur-struktur lain. Tumbuhan dan tembok di luar sebuah



Modul Ajar Studio Perancangan Arsitektur 2 83

bangunan dapat digunakan untuk membantu dalam penghawaan alam atau
meredakan pengaruh penuh dari angin yang kuat.

4. Air.
Perancangan tempat harus memiliki tentang sifat-sifat dan adanya air pada suatu site
karena beberapa alasan:
1. Air penting sebagai unsur pokok dalam menunjang semua bentuk kehidupan.
2. Air permukaan dan lapisan bawah mempengaruhi potensi pembangunan tempat.
3. Air dapat merupakan kenyamanan tempat yang asli.

Suatu aspek penting dari air di site meliputi aliran dan saringan air muka tanah ke
permukaan air tanah. Aliran terjadi bila endapan melampaui infiltrasi air kedalam
tanah. Jumlah yang mengalir akan dipengaruhi oleh jumlah dan waktunya endapan,
sifat permukaan tanah, jumlah vegetasi dan topografi. Bila permukaan air mengalir
lenyap. Ia mengalir melandai tegak lurus pada garis kontur, pertama-tama bagaikan
seutas benang melintas darat dan berangsur-angsur dalam kondisi alam, berkumpul
dalam galur, batang air dan sungai. Karena itu pemahaman pola drainase amat
penting dalam analisis tempat bangunan. Suatu diagram rembesan yang dibuat dari
peta kontur dapat segera memperhatikan pola drainase.

Disamping itu, penting untuk mencatat dimana drainase dari tempat-tempat hilir lain
memotong tempat subyek, dan dampak dari drainase tempat subyek pada tempat-
tempat hilir. Pada umumnya, laju aliran lenyap permukaan dari suatu pembangunan
seharusnya tidak melampaui laju aliran lenyap dari liputan alam. Perancang
seharusnya berusaha mempertahankan suatu pola drainase yang positif dengan
sedikit-dikitnya mengadakan perubahan pada pola alam. Air harus lenyap mengalir
dari gedung-gedung dan jalan-jalan raya dan jangan terpusat dalam galur-galur atau
lembah-lembah kecuali telah dibuat perlengkapan tambahan untuk aliran.
Maksudnya adalah untuk membiarkan air mengalir bebas tapi tidak demikian cepat
hingga menimbulkan erosi. Sering ini menghendaki pengkonturan kembali
permukaan dan disediakannya saluran pembuangan air kotor, kalau tidak isinya akan
menimbulkan erosi.

Sumber sebagaian besar lapisan air bawah adalah hujan dan salju. Sesudah hilang
mengalir, penguapan dan transpirasi, air yang tersisa merembes masuk ke tanah.
Sebagian dari air berkumpul dalam serabut akar tumbuhan dan sekitar partikel tanah
sebagai uap lembah tanah. Sisanya merembes masuk melalui lubang-lubang dalam
tanah dan batu sampai ia mencapai suatu wilayah, tempat semua kelowongan
sepenuhnya terisi air, ini disebut “meja air”, dan air dalam wilayah ini disebut air
tanah. Biasanya “meja air“ merupakan permukaan landai yang mendekati
permukaan tanah diatas, melandai turun berangsur-angsur ke kumpulan-kumpulan
air, tempat ini mencapai permukaan tanah. Kedalamannya di bawah tanah berbeda
banyak, tergantung pada musim dan jumlah curah hujan.

Air tanah penting guna membantu persediaan air dan vegetasi. Ia memberi
penyediaan pokok untuk sungai dan batang air yang dangkal dalam masa-masa
kekeringan. Ia juga memberi suplai air untuk permukiman manusia melalui sumur
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artesis dan pompa. Sekalipun jumlah tanah air banyak, tapi bukan tiada habis-
habisnya. Namun pembangunan manusia sedang menghabiskan sumber daya ini,
baik dengan menyadapnya dengan sumur maupun dengan membuat struktur-
struktur kedap air yang menciptakan laju air yang mengalir habis lebih tinggi dan
tidak memungkinkan air merembes kedalam tanah. Pembangunan tempat harus
memperhatikan kepekaan ekologi dari sumber daya yang berharga ini.

Sering air yang tergenag diatas tanah digunakan sebagai suatu fasilitas tempat yang
utama. Ia merupakan unsur alam dan bersifat fleksibel dan dapat mengambil
beragam bentuk untuk menciptakan keanekaragaman pengaruh; istirahat,
perenungan, kegiatan dan sebagainya. Air yang mengalir dari sumber, batang air dan
air terjun dapat menimbulkan suara dan gerakan sebagai bagian dari rancangan site.
Kumpulan air yang terdapat bisa diawetkan atau badan-badan baru dapat diciptakan-
ada kalanya dari yang makin banyak mengalir terbuang karena pembangunan.
Penahan aliran yang terbuang diatas tanah di tempat bangunan dapat memudahkan
perembesan kepermukaan air tanah sebagai cara untuk sedikit-dikitnya melakukan
drainase lingkungan.

5. Vegetasi dan Margasatwa.
Dalam menganalisis kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang terdapat disite,
perancang harus menghadapi dua persoalan pertama, sifat ekosistem dan
kepekaannya pada pembangunan, dan kedua, potensi rancangan yang diberikan oleh
bentuk-bentuk alam ini. Sebagai suatu ekosistem, vegetasi pada site harus dipandang
sebagai suatu asosiasi yang saling tergantung yang akan berbeda dengan iklim,
daerah dan jenis tanah. Semua asosiasi tetumbuhan merupakan keseimbangan yang
lunak dari spesies yang bersaing dan berkerja bersama, dengan menempati tiga
tingkat atau relung dalam permukiman; pohon-pohon, semak belukar, dan liputan
tanah. Segala asosiasi demikian juga peka pada perubahan, dan kelangsungan hidup
mereka akan tergantung pada cara tempat tersebut dibangun; ada yang lebih peka
terhadap yang lain-lain. Umpamanya tanah-tanah rawa merupakan salah satu
asosiasi yang paling peka. Mereka memainkan peranan utama dalam daur hidrolik,
dengan menjadi sebagai sepon untuk memberi suatu sumber penambahan jangka
panjang untuk air bumi. Karena tidak boleh tidak menghasilkan perubahan bahkan
juga dalam komunitas yang paling keras, analisis tempat bangunan seharusnya tidak
mengidentifikasi komunitas-komunitas paling peka yang harus diperhatikan dalam
rancangan tempat.

Vegetasi juga merupakan potensi tempat asli yang utama. Tumbuh-tumbuhan
merupakan bahan bentang alam (landscape) pokok, aneka ragam skala, tekstur,
warna dan bentuk, bersama dengan perubahan-perubahan musim, menjadikan
mereka bahan yang ideal untuk menentukan ruang luar.

Ada tiga tingkat yang digunakan. Pohon-pohon dapat dipakai untuk mencitakan
lataran vertikal guna pemagaran, untuk menutupi pandangan-pandangan yang tidak
menyenagkan, untuk menciptakan privacy dan melindunggi iklim ruang. Semak
belukar dapat dipakai untuk tekstur, warna, dan keragaman dalam suatu latar
vertical dan menciptakan pemagaran sebagian. Liputan tanah (rerumputan)
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merupakan latar dasar dan dalam konteks ini merupakan unsur permukaan penting
yang menyatakan sifat ruang dengan tekstur dan warnanya. Dalam rancangan site
pilihan, penanaman baru harus cocok dengan tumbuh-tumbuhan yang telah ada.
Disamping asosiasi terhadap tumbuh-tumbuhan, setiap site menunjang komunitas
hewan dan asosiasi saling ketergantungan dengan komunitas tumbuh-tumbuhan.
Keseimbangan permukiman hewan akan terganggu oleh pembangunan. Komunitas-
komunitas hewan yang telah ada harus ditempatkan serta diidentifikasikan dan
kebutuhan-kebutuhan pokok mereka untuk kelangsungan hidup harus dimengerti
dan diperhatikan (umpamanya jejak-jejak perpindahan yang mungkin melintas
tempat tersebut harus digunakan).

6. Kebisingan.
Sasaran pengendalian kebisingan adalah menyediakan lingkungan akustik yang dapat
diterima didalam maupun diluar bangunan, sehingga intensitas dan sifat semua
bunyi didalam atau sekitar suatu bangunan tertentu akan cocok dengan keinginan
penggunaan ruang tersebut. Sumber-sumber bising utama dalam pengendalian
bising lingkungan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:

1. Bising interior.
Berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga atau mesin-mesin gedung. Dinding-
dinding pemisah, lantai pintu, dan jendela harus mengadakan perlindungan yang
cukup terhadap bising-bising ini didalam gedung.

2. Bising luar (out door).
Berasal dari lalu lintas, transportasi industri, alat mekanis yang terlihat didalam
gedung, tempat pembangunan gedung-gedung, perbaikan jalan. Kegiatan olah
raga dan lain-lain diluar gedung.

Jika bising berasal dalam satu ruangan dan penerima ada diruang lain, mereka
masing-masing disebut ruang sumber dan ruang penerima. Ada beberapa metode
pengendalian bising dilingkungan.
1. Penekanan bising disumbernya.

Merupakan tindakan yang paling ekonomis dengan cara memilih mesin-mesin dan
peralatan yang relatif tenang dan dengan memakai proses-proses pabrik atau
metode kerja yang tidak menyebabkan tingkat kebisingan yang mengganggu.

2. Perencanaan kota.
Berikut ini adalah jenis-jenis bising kota :
a. Bising lalu lintas dan transportasi (mobil, truk, sepeda motor, kereta jalan,
kereta api, mesin diesel, kereta bawah tanah, pesawat udar dll).

b. Bising industri (pabrik, bengkel, proyek pembangunan atau plant, menara
pendingin, pengkondisi udara dll).

c. Bising yang dihasilkan oleh manusia (olah raga dan kegiatan lainnya diluar,
pertunjukan diudara terbuka, dll).

Ada sejumlah cara pengendalian bising kota:
a. Dengan mengikuti cara-cara perencanaan kota dan penataan masyarakat dengan

suatu pemikiran pengurangan bising dalam derajat yang diinginkan.
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b. Dengan membentuk dan memaksakan peraturan penetapan wilayah (soning) dan
anti bising lewat hukum dan membatasi tingkat bising maksimum yang
diperbolehkan, terutama didaerah pemukiman.

c. Dengan mengharuskan pengusaha pabrik yang menggunakan peralatan mekanik
dan elektrik yang bising untuk mencoba produksi mereka dan memberikan
penilaian bising bagi mereka.

d. Dengan mendidik anggota pengurus (pembuat undang-undang anggota dewan
kota, karyawan, dll) untuk mengamati dasar-dasar pengendalian bising.

e. Dengan mendorong masyarakat melaporkan bising-bising yang tak bisa diterima
lewat jalur komunikasi yang mungkin (dengan melapor pada polisi, menulis surat
kesurat kabar, pejabat pelabuhan udara, pengelola eronotika sipil/penerbangan
sipil, lewat himbauan pada stasiun radio dan televisi, dll)

f. Dengan mendidik masyarakat untuk sadar bahwa sejumlah sumber bising yang
dapat menyebabkan gangguan dan tekanan yang hebat dapat ditiadakan dengan
perencanaan dan peramalan yang teliti dan secara manusiawi secara spontan dan
menghargai pejabat-pejabat perencanaan kota dan masyarakat saat ini harus
meneliti dasar-dasar berikut ini:
a. Perhatian yang benar harus diberikan pada kenyataan dasar bahwa penentuan

jarak yang cukup antara sumber bunyi dan penerima merupakan tindakan
pengendalian bising yang paling efisien.

b. Daerah pemukiman dan daerah khusus yang membutuhkan ketenangan,
seperti wilayah rumah sakit, harus dipisahkan dari jalan raya untuk kendaraan
cepat (expressway), jalan raya (highways), jalan utama, jalan kereta api, tempat
bermain, daerah industri dan perdagangan, dan pelabuhan udara. Pemisahan
yang dinginkan antara wilayah industri, perdagangan, perbelanjaan dan
permukiman harus dipelajari.

c. Denah urat nadi lalu lintas yang jelas harus dibentuk dan diputar mengelilingi,
dan tidak dilewatkan daerah-daerah yang kena (daerah pemukiman, sekolah,
gereja, dll).

d. Penggunaan jalur hijau perlindungan dan pertanaman harus dibuat sebanyak
mungkin untuk berlindung terhadap bising industri, perdagangan dan jalan raya
yang padat karena halaman rumput yang banyak menyebabkan penyerapan
bunyi yang hampir sama dengan karpet berkwalitas tinggi dan karena pohon-
pohon, walaupun kurang menyerap, bertindak sebagai elemen-elemen
penyebar dan cenderung memperbanyak penyerapan oleh tanah pertamanan
sekitar mereka. Hanya semak-semak yang padat dan banyak daunnya dan
pohon-pohon yang tinggi atau pohon yang selalu berdaun hijau (untuk
perlindungan di musim dingin) yang ditanam meliputi daerah yang luas akan
menghasilkan reduksi bising yang berarti.

e. Survei bising harus dilakukan ditiap kota besar untuk menetapkan tingkat bising
yang obyektif (tidak berat sebelah), terutama didaerah pusat kota dengan
memperhatikan tempat, waktu dan jenis sumber bising ; untuk memeriksa
berbagai pengaruh bising pada penduduk yang hidup dalam daerah yang
bersangkutan ; dan untuk menyediakan suatu dasar yang dapat diandalkan bagi
insulasi bunyi yang dibutuhkan bagi bangunan-bangunan yang peka terhadap
bising.
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Selain dari unsur-unsur alam yang telah kita bicarakan ruang ditentukan oleh unsur-
unsur arsitektur. Yaitu penempatan bangunan menciptakan ruang luar (eksterior) dan
ruang ini harus dirancang dengan tingkat perawatan yang biasanya dirasionalkan
dengan ruang-ruang dalam (interior).

7. Unsur-Unsur Arsitektur Yang Menentukan Ruang.
Suatu pemahaman ruang terletak pada bidang dua dimensi pokok dasar; dasar,
vertikal dan diatas tanah, bidang-bidang ini dapat digunakan untuk melingkupi
volume tiga dimensi atau ruang luar. Bidang dasar atau bumi dan bentuk alamnya.
Pada suatu tempat urban, bentuk alam aslinya mungkin telah diubah untuk memuat
kegiatan intensitif. Dalam hal ini dibidang dasar mungkin masih dijadikan unsur
menentukan yang kuat melalui penggunaan bahan, tekstur-tekstur dan warna.

Bidang-bidang vertikal adalah terpenting dalam mengartikulasikan suatu ruang
eksterior. Dalam rancangan tempat bangunan, massa tempat dan penempatan
tempat-tempat bangunan dalam hubungan satu sama lain atau bersama dengan
unsur-unsur alam digunakan untuk menciptakan bidang-bidang vertikal yang jelas
menyatakan pagar suatu ruang. Bidang-bidang vertikal tersebut tidak perlu
merupakan bangunan; rintangan tak tembus cahaya dan tembok dapat juga
digunakan untuk menetapkan suatu ruang.

Dalam suatu ruang eksterior, angkasa diserap sebagai bidang diatas muka bumi.
Tetapi bangunan dapat juga digunakan untuk memberi batasan pada tingginya suatu
ruang dengan unsur-unsur garis vertikal yang menembus angkasa. Unsur-unsur
vertikal linier juga dapat berlaku sebagai titik-titik rujukan atau petunjuk.

8. Unsur Yang Mempengaruh Sifat-Sifat Ruang.
Ruang eksterior dirancang berkenan dengan ruang tertutup, skala, bentuk dan
perbandingan. Ruang-ruang tertutup tiga dimensi dibentuk oleh ruang-ruang dua
dimensi dan tentu saja kegiatan-kegiatan yang berbeda mempunyai syarat ruang
yang berbeda-beda. Volume ruang tertutup seharusnya bertalian dengan
penggunaan yang dimaksud dan skala manusia. Skala merujuk pada ukuran relative,
yaitu ukuran suatu ruang eksterior berhubungan dengan konteks yang lebih besar
dan dengan kegiatan manusia yang direncanakan.

Bentuk suatu ruang dapat mempengaruhi jenis kegiatan yang dapat terjadi tersendiri
atau sekaligus dalam ruang. Bentuk-bentuk yang berbeda memberi sifat yang
memperkuat pembentukan wilayah-wilayah prilaku. Umpamanya suatu ruang
konfigurasi sederhana memungkinkan kegiatan yang berbeda-beda terjadi skaligus,
bila tidak diperlukan pemisahan visual atau akustik.

Proporsi adalah hubungan volumetric internal, rasio komparatif dari unsur-unsur
yang menetapkan skala (tinggi banding lebar banding panjang). Proporsi suatu ruang
ada pengaruhnya pada cara ruang tersebut diterapkan yang dapat diberikan pada
ukuran si pemakai dan rasio dimensi Lynch telah mengembangkan suatu petunjuk
praktis untuk sifat-sifat serapan yang dapat diberikan pada ukuran sipemakai dan
nisbah dimensi-dimensi bidang vertical dengan bidang dasar.
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Sifat ruang dapat diperkuat dengan cahaya, naungan, warna dan tekstur bahan-
bahan yang digunakan. Cahaya dapat mempertajam atau mengaburkan suatu
batasan, menekankan atau menguraikan garis besar suatu unsur, menyembunyikan
atau mengungkapkan suatu gejala dan menciutkan atau meluaskan dimensi-dimensi.
Perancang dapat memainkan cahaya luaran dengan menggunakan penempatan
bangunan memberi bayang-bayang atau dengan menggunakan penempatan yang
memantulkan cahaya seperti kaca dan air untuk mencerminkan bayang-bayang.

Semua bahan yang dipergunakan untuk permukaan-permukaan atau bidang-bidang
mempunyai tekstur, arsitektural maupun alamiah; mungkin bahan-bahan bangunan
ini permukaannya kasar, seperti batu atau rumput. Tekstur memberikan skala
manusiawi pada lingkungan dengan mengadakan dimensi yang dapat dikenali, yang
dapat diserap dengan menjamah atau melihat. Suatu contoh sederhana perbedaan
tekstur adalah sebuah jalan kecil melintasi suatu ruang terbuka penuh rumput;
tekstur rumput yang lembut ditekankan dengan tekstur keras jalan kecil jadi
mengundang gerakan.

Semua bahan juga mempunyai warna. Karena dapat membantu menciptakan suatu
suasana dalam suatu ruang. Warna-warna yang cerah melambangkan keceriaan,
sedangkan warna-warna yang lebih lunak dapat digunakan untuk mengesahkan
kehangatan dan keterangan. Jadi warna dapat digunakan untuk menciptakan satu
lingkungan yang bermacam-macam, membantu dalam batasan ruang dengan
memberikan tekanan pada skala dan proporsi. Kontrasnya warna suatu bangunan
dengan lingkungan yang mengitarinya dapat membantu dalam melukiskan bidang-
bidang vertikal bangunan dari bidang atas dari angkasa dan bidang dasar bumi.
Kemungkinan lain, untuk memadukan sebuah bangunan atau ruang baru atau
lokalitas.

9. Unsur-Unsur Yang Menata Ruang.
Semua ruang, interior dan eksterior dialami oleh orang yang melaluinya dalam suatu
urutan yang pasti. Ruang tidak diisolasi; mereka dihubungkan bersama. Jadi
pengaruh suatu ruang bergantung dari ruang-ruang yang tempatnya sebelum atau
sesudahnya. Semua urutan ruang seharusnya fungsional dan mudah ditangkap.
Urutan-urutan yang penting yang dapat dalam lokalitas tempat bangunan mungkin
adalah unsur-unsur penataan yang penting dalam disain tempat. Teknik Cullen
dengan sketsa urutan khayal daam sereal-sereal merupakan alat analisis yang bagus
sekali disini. Urutan adalah kesinambungan dalam persepsi dan pemahaman ruang
dan ini tercapai dengan menggunakan unsur-unsur ruang untuk memberi
serangkaian pengalaman visual. Karena seorang individu mengalami ruang dan
bergerak melaluinya, ruang itu dinyatakan sebagai serentetan peristiwa. Peristiwa itu
dapat dibagi dalam pandangan yang ada dan pandangan yang timbul (Terminologi
Cullen). Tiap unsur dalam rangkaian seharusnya pada yang berikutnya tanpa perlu
menyatakan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu mengenai apa
yang terdapat diluar, dan mencipta drama melalui penjajaran jenis ruang yang
berbeda. Suatu jenis unsur organisasi untuk suatu urutan yang hirarki (seperti ukuran
ruang). Ruang dapat bertambah progresif dalam ukuran (dan karena lebih penting)
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sampai ada yang mencapai ruang utama. Kalau tidak penggunaan dapat menata
suatu urutan. Penggulangan dapat didasakan atas terjadinya secara tetap ruang
terbuka atau suatu warna, bentuk dan tekstur. Untuk menghasilkan suatu irama
urutan yang berulang terjadi dengan suatu unsur yang berbeda untuk menciptakan
keragaman.

Akhirnya kesinambungan dapat digunakan untuk menyusun suatu urutan ruang.
Kesinambungan akan tergantung pada sifat peralihan antar ruang (umpamanya suatu
ruang interior dengan eksterior atau antara dua ruang eksterior). Pada skala
rancangan tempat bangunan, skala jalan masuk dan transisi merupakan gejala utama
yang harus dinyatakan secara jelas bila ruang-ruang yang bersebelahan harus
diartikan sebagai suatu kesatuan yang jelas bertalian.

10. Enterance.
Enterance adalah pintu masuk site. Kriteria pemilihan enterance suatu site memakai
dasar pertimbangan antara lain:

1. Sarana penunjang disekitar site.
Antara lain jalan utama dan jalan alternatif. Hal ini mendukung sekali didalam
menentukan perletakan enterance dan exterance, apabila dilihat dari segi
ekonomis pembangunannya. Apabila pada sekitar site sudah terdapat jalan utama
maupun jalan alternatif maka perletakan enterance dan exterance mengarah pada
jalan tersebut

2. Built up area. (aturan-aturan mengenai tata site).
Hal ini mempengaruhi perletakan enterance karena akan menentukan sirkulasi
dalam site. Enterance diletakan setelah perletakan bangunan-bangunan pada site
sudah ditentukan setelah itu baru ditentukan perletakan enterance yang terbaik.
Dengan kriteria pemilihan sebagai berikut:
Mudah dilihat.
Perletakan enterance tidak mengganggu sirkulasi didalam maupun diluar site.

Bentuk enterance dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk antara lain:
1. Bentuk menonjol ke dalam site atau ruangan.

Bentuk ini memberikan kesan mengundang karena bentuknya menjolok kedalam.
Bentuk ini juga mengandung sifat publik pada ruang.
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2. Bentuk menonjol keluar site atau ruang atau site.

Bentuk ini memberikan kesan privat pada ruang atau site seakan-akan orang yang
boleh memakai ruang atau site tersebut adalah orang-orang tertentu yang
diijinkan masuk oleh pemiliknya.

3. Bentuk ini sejajar dengan dinding ruang atau site.

Bentuk ini memberikan kesan formal pada ruang atau site.

Jumlah enterance atau exterance yang akan dibangun disesuakan dengan kebutuhan
dan luasan site atau ruang.

11. Tata Nilai Arsitektur Tradisional Bali.
Arsitektur Tradisional Bali adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi,
ragam rias dan cara pembuatannya diwariskan secara turun temurun serta dapat
dipakai untuk melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik-baiknya. Arsitektur
tradisional merupakan suatu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang
bersamaan dengan pertumbuhan suatu suku bangsa. Oleh karena itu, Arsitektur
tradisional merupakan suatu diantara identitas dari suatu pendukung kebudayaan.
Dalam Arsitektur tradisional terkandung secara terpadu wujud ideal, wujud sosial
dan wujud material suatu kebudayaan

Arsitektur Tradisional Bali adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi,
ragam rias dan cara pembuatannya diwariskan secara turun temurun serta dapat
dipakai untuk melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik-baiknya yang didasari
oleh kebudayaan daerah Bali. Dalam perletakan bangunan pada suatu site menurut
tata nilai tradisional Bali memakai aturan utama, madya dan nista yang mana hal-hal
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
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a. Utama.
Tata nilai utama menurut sanga mandala terletak pada daerah terletak pada
daerah tertinggi atau pada daerah utara, timur laut dan timur bangunan yang
terdapat pada daerah utama seperti tempat suci atau bangunan yang memiliki
fungsi sebagai tempat upacara keagamaam

b. Madya.
Tata nilai madya menurut sanga mandala terletak pada daerah tengah atau
terletak pada arah tengah pada site. Bangunan-bangunan terletak pada tata nilai
madya ini adalah bangunan-bangunan untuk kegiatan manusiawi seperti: Kamar
tidur, ruang tamu dan lain-lainnya.

c. Nista.
Tata nilai nista menurut sanga mandala terletak pada daerah selatan pada
bangunan-bangunan yang terletak pada tata nilai nista ini adalah merupakan
bangunan-bangunan untuk kegiatan penunjang.

Orientasi dalam tata nilai ini dibagi dua yaitu, kangin kauh sebagai sumbu relegi dan
kaja kelod sebagai sumbu bumi masing-masing untuk nilai utama untuk kaja kangin,
nilai madya di tengah dan nilai nista untuk arah kelod dan kauh. Kearah vertikal, bhur
loka alam bawah, bwah loka alam tengah dan swah loka alam atas.

Dalam suatu komplek bangunan dengan fungsi yang beraneka ragam selalu dapat
dikonfersi ke dalam tata nilai sesuai dengan fungsi atau kegiatan yang diwadahi
dalam bangunan tersebut. Misalnya: tempat persembahyangan memiliki nilai lebih
tinggi dari tempat tidur dan tempat tidur memiliki nilai lebih tinggi dari dapur. Dalam
menata perletakannya menyelaraskan dengan nilai ruang dalam area atau
kelemahan rumah tersebut, demikian pula dengan nilai fungsi yang ditanggungnya
bertambah tinggi. Bertambah tinggi nilai fungsinya maka akan bertambah tinggi
lantainya dan letaknya. Untuk menentukan utama, madya, nista dalam site
dipergunakan orientasi gunung, laut dan arah terbit dari matahari.

D. Karakteristik Site.

Karakteristik site adalah paparan keseluruhan tahapan analisis site dari sesuatu site
yang dianalisa yang akan menjadi dasar pertimbagan dan acuan didalam proses
perancangan disain.
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A. Konsep Perancangan Site.

1. Konsep Pola Massa.
Pola massa bangunan disesuaikan dengan bentuk site serta mengacu pada aspek
bentuk kebutuhan ruang, efisiensi serta efektifitas, yang ditata dengan berbagai
pertimbangan yaitu:
- Konsep Dasar Komunikatif yang Komersial.
- Fungsi wadah yang akan direncanakan.
- Fotensi site.
- Budaya masyarakat setempat.

Dari dasar pertimbangan diatas maka dapat ditentukan beberapa kriteria yang
dipakai dalam penentuan pola massa, antara lain:
a. Pola massa yang tercipta dapat mencerminkan terjadinya suatu komunikasi yang

aktif antar civitas yang ada di dalamnya, dan dapat memberikan suasana yang
dapat menunjang berlangsungnya suatu pertemuan.

b. Memberikan suatu karakter bagi terselenggaranya suatu kegiatan dan pelayanan
yang ekonomis, efisien dan efektif, sebagai suatu wadah kegiatan komersial,
misalnya dalam memanfaatkan lahan yang tersedia seefektif dan seoptimal
mungkin, dengan tetap memperhatikan unsur kenyamanan serta alternative pola
massa yang ada.

c. Fungsional sesuai dengan tuntutan civitas dan aktifitas serta tuntutan ruang,
berkaitan dengan kenyamanan civitas yang ada di dalamnya.

d. Pola massa yang dipakai dapat menyesuaikan dengan kondisi site yang ada (efektif
dan efisiensi dalam pemanfaatan site), serta sesuai dengan kondisi lingkungan dan
seimbangan antar ruang dalam dan ruang luarnya.

e. Aman dan nyaman bagi civitas yang beraktivitas didalamnya.

Dari dasar pertimbangan dan kriteria yang ada maka ada beberapa jenis pola massa:

a. Pola Cluster.
Terdiri dari bentuk-bentuk yang berdekatan dan sama-sama menerima visual yang
sama, pemusatan aktifitas pencapaian ke suatu tempat (artinya dapat secara efektif)

b. Pola Linier.
Terdiri dari bentuk-bentuk terderet dan berulang, dapat berfungsi sebagai unsur
yang sama, unsure bermacam-macam.

c. Pola Grid.
Bentuk-bentuk modular dimana hubungan satu dan lainnya diatur oleh grid-grid tiga
dimensi pencapaiannya mudah, kesannya tegas, netral dan tidak terarah.
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Organisasi ruang merupakan cara mengatur dan mengorganisasikan ruang-ruang
sebuah bangunan. Ada beberapa jenis organisasi ruang yaitu:

a. Terpusat.
Terdiri atas sejumlah ruang sekunder yang mengelilingi suatu ruang yang luas dan
dominan.

b. Linier.
Terdiri dari sederetan ruang-ruang yang dihubungkan oleh ruang yang jelas dan
terpisah.

c. Radial.
Merupakan gabungan antara organisasi terpusat dan linier yang sama organisasi
linier berkembang membentuk jari-jari.

d. Cluster.
Mirip organisasi terpusat tetapi kurang kekolompokanya maupun keterturan
geometrisnya.

e. Grid.
Terdiri dari bentuk dan ruang dimana posisinya didalam ruang dan hubungannya satu
sama lain diatur oleh pola grid tiga dimensi.

2. Konsep Bentuk Dasar.
Dasar penentuan bentuk massa:
1. Tujuan pengadaan wadah.
1. Fungsi wadah dan karakteristik kegiatan yang diwadahi.
1. Konsep dasar.
1. Adaptasi dengan lingkungan setempat atau budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka dapat ditentukan beberapa
kriteria yang dipakai dalam pemilihan bentuk massa antara lain:
a. Mampu menampilkan diri sebagai wadah tempat transaksi perdagangan efek-efek,

yang menyediakan fasilitas perdagangan yang dapat menunjang kelancaran
proses perdagangan dengan informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien

b. Mampu menampung aktifitas perdagangan sebagai kegiatan utama yang
merupakan media investasi bagi investor, serta tempat memperoleh dana bagi
emiten

c. Masih memberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan tata ruang, dengan
tetap mempertimbangkan keamanan sebagai sebuah gedung lembaga keuangan

d. Memberi kesan terbuka, dengan tetap mempertimbangkan keamanan sebagai
sebuah gedung lembaga keuangan

e. Adanya suatu kontinuitas massa yang dinamis dengan massa sekitar sehingga
mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, serta dapat mencerminkan nilai-
nilai Srsitektur Tradisional Bali yaitu adanya bagian-bagian yang diidentikkan
dengan kepala, badan dan kaki.

Sehubungan menentukan bentuk massa bangunan pertama-tama harus dipilih
bentuk dasar bangunan. Dan pemilihan bentuk dasar bangunan itu didasari oleh
konsep dasar rekreatif dan edukatif dan kondisi tampak dapat menyatu dengan alam.
Alternatif bentuk dasar bangunan dan sifatnya:
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Alternatif Bentuk Dasar Sifat

Segi Empat Formal, murni, netral, tidak mempunyai
arah stabil Efisiensi, sederhana

Segi Tiga Aktif
Enerjik
Tajam
Mengarah

Lingkaran Dinamis
Empresif
Labil
Dapat/statis/tidak tuntas

Dasar perhitungan yang dipergunakan untuk menentukan bentuk massa adalah
kesan yang ingin dicapai, lokasi, bentuk tapak, potensi tapak konsep dasar dan fungsi
massa tersebut. Ada beberapa kemungkinan bentuk massa:
a. Segi Tiga.

Kesan ruang mengarah ke sudut, suasana intim pada sudut, stabilitas,
kurang efisien.

b. Segi Empat.
Kesan murni dan rasional, formal, netral dan tidak mempunyai arah
tertentu statis dan selalu tampak stabil.

c. Lingkaran.
Kesan rekreatif, luwes dan tidak efektif, mempunyai arah ke pusat.

3. Konsep Orientasi Massa.
Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan orientasi massa adalah:
f.Konsep dasar.
g. Komunikatif: arah orientasi massa dapat membuat civitas serta aktifitas yang
ada didalamnya berkomunikasi dengan lancer yaitu dengan memberi arah yang
berhadapan dengan saling mengikat.

h. Komersial: dalam penataan arah orientasi massa bangunan diusahakan sedikit
mungkin adanya ruang-ruang atau lahan yang terbuang.

4. Konsep Sirkulasi dan Entrance.
a. Sirkulasi.
oPola sirkulasi yang ditetapkan adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
konsep dasar, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemakai.
oSirkulasi yang ada hendaknya mampu memberikan arah dalam beraktifitas bagi
masing-masing civitas sesuai dengan urutan kegiatan.
oDiusahakan dapat memisahkan secara tegas antara sirkulasi kendaraan dengan
manusia serta barang.
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oSesuai dengan bentuk site dan lingakaran sekitar.
oMacam-macam pola sirkulasi dalam tampak.

Menurut Francis D.K (1984) berdasarkan kebutuhan fungsi bentuk sirkulasi dalam
tampak antara lain:

Pola Linier.
Merupakan bentuk sirkulasi yang lurus sebagai unsur pembentukan utama untuk
satu deretan ruang-ruang dengan sifat-sifat sederhana, mengalir, dinamis dan
mudah dikembalikan seperti pada gambar berikut:

Pola sirkulasi radial.
Merupakan pola sirkulasi yang berkembang atau berhenti pada sebuah pusat
atau titik bersama, dinamis, menunjukan suatu urutan kegiatan linier yang diikat
oleh suatu masa sebagai titik klimak dengan sifat menuju pada satu titik atau
memusat.

Pola sirkulasi gabungan.
Merupakan gabungan dari beberapa pengembangan yang ada untuk
menghindari terbentuknya orientasi yang membingungan maka dapat dilakukan
dengan cara menghubungkan ruang dengan prinsip melewati ruang, menembus
ruang dan berakhir dalam ruang. Sifat pola ini dinamis, menuju beberapa arah
dan tidak memperlihatkan suatu urutan pemandangan.

b. Pencapaian ke bangunan.
Sesuai dengan konsep dasar, maka pola pencapaian bangunan juga dipakai pola
yang relative yang dapat menggugah semangat dan emosi pengunjung pada
waktu mencapai bangunan. Menurut Francis D.K Ching (1984) ada tiga (3) pola
pencapaian ke tapak yaitu:
1. Pencapaian langsung.

Melalui jalan yang segaris dengan sumbu bangunan.
2. Pencapaian yang tersamar.

Pencapaian yang tersamar mempertinggi efek perspektif pada fasade depan
dan bentuk suatu bangunan

3. Berputar.
Sebuah jalan berputar memperpanjang urutan pencapaian dan mempertegas
bentuk tiga dimensi suatu bangunan pada waktu mengelilingi tepi bangunan.

c. Entrance.
Dalam menentukan entance pada site bertitik tolak pada konsep dasar
komunikatif dan komersial.

Komunikatif: entrance yang dibuat dapat membelikan petunjuk masuk ke
dalam site, bagi civitas yang ada didalamnya.
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Komersial: posisi entrance dapat menerik minat yang meliha, untuk
mengetahui aktifitas yang terjadi didalamnya. Serta sesuai dengan unsur-unsur
yang terkandung dalam konsep komersial yaitu ekonomis, efektif dan efisien.
Pencapaian.

Dalam menentukan entrance pada site, pencapaian merupakan pertimbangan
dalam menentukan letak entrance, agar mudah dicapai dari jalan utama.

Keamanan dan trafik, merupakan pertimbangan untuk menentukan letak
entrance yang sesuai dengan arah sirkulasi dan transportasi yang ada, serta
kendaraan yang sering keluar masuk site dapat dengan aman, tertib dan lancar.
Entrance mudah dikenal, dalam arti juga mudah dilihat dari bentuk maupun
kedudukannya, serta dapat memberikan pengarahan yang jelas pada tujuan
utama yang harus dituju pada site.
Mempertimbangkan nilai-nilai Arsitektur Tradisional Bali.

5. Konsep Ruang Luar.
untuk menunjang fungsi bangunan sebagai wadah kegiatan pasar modal, hal-hal yang
perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang luarnya adalah:
1. Konsep Dasar Komunikatif yang Komersial.
2. Pola massa bangunan.
3. Karakteristik site dan lingkungan sekitar.
4. Peraturan bangunan setempat.
5. Nilai-nilai Arsitektur Tradisional Bali.
Berdasarkan pendekatan diatas maka beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
penataan ruang luar adalah:
a. Pengaturan pola pencapaian sesuai dengan pola massa bangunan.
b. Seefektif dan seefisien mungkin.
c. Pasti dan memberikan perlindungan baik iklim maupun keamanan.
d. Pengaturan pertamanan atau landscape. Merupakan elemen penataan ruang luar

yang mampu berfungsi sebagai estetika, pengendalian iklim lainnya, serta dapat
memberi arah yang jelas pada pergerakan sirkulasi, dengan mempertimbangkan
unsur warna, tektur dan bahan.

e. Skala dan penataan ruang luar harus dapat mengekspresikan bangunan secar utuh
dengan kesan terbuka dan mengundang, serta dapat memberikan kehikmatan
visual pengamat dengan memperhatikan jarak dengan tinggi bangunan.

f. Memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan serta
memperhatikan Nilai-nilai Arsitektur Tradisional Bali.

Dalam pengungkapan konsep ruang luar maka perlu dipertimbangkan konsep dasar,
konsep ruang terbuka, pembatas ruang, skala ruang dan sirkulasi ruang luar.

a. Konsep dasar.
Konsep dasar yang melandasi perencanaan dan perancangan ini adalah relative,
sehingga dalam pengelola dan penataan elemen perancangan ruang luar harus
sesuai dengan konsep tersebut. Konsep dasar rekreatif dapat diterapkan dalam
penataan ruang luar berupa penataan elemen pohon yang bervariasi,
menciptakan kolam disekeliling bangunan, air sebagai pelengkap komposisi,
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penataan kantor, tanah sesuai dengan fotografinya naik turun, elemen garis dan
warna yang dinamis, cerah dan memberi kesan kegembiraan, penataan elemen
bantuan, krikil dan air dengan bentuk, warna dan tekstur yang bervariasi sehingga
mampu menggugah emosi dan semangat pengunjung.

b. Konsep ruang terbuka.
Ruang terbuka aktif merupakan ruang terbuka yang didalamnya terjadi
kegiatan, seperti berjalan-jalan, bermain, olahraga, berkomunikasi dan
kegiatan lainnya.
Ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang didalamnya tidak terjadi
kegiatan manusia contoh penhijauan taman.

c. Pembatas ruang.
Dalam ruang ada tiga elemen pembentuk ruang, yaitu bidang alas (the base plane),
bidang dinding (the vertical space devider) dan bidang langit (the overhead plane).

Bidang alas dapat berupa: bahan yang keras, seperti batu krikil, pasir, beton,
aspal dan bidang yang lunak. Seperti air tanah dan rumput.
Bidang dinding dapat berupa: sesuatu yang kasar dan alamiah, seperti dinding
dari cada, dapat juga unsur yang berbeda dan alam seperti panel kayu, kaca
ataupun bahan-bahan yang bias untuk pemagaran.

Sedangakan peranan pembatas adalah:
Sebagai pemberi arah dan suasana.
Sebagai penerang.
Sebagai pengontrol.
Sebagai penutup.

d. Skala ruang.
Skala dalam arsitektur menunjukan perbandingan antara elemen bangunan atau
ruang dengan suatu elemen tertentu yang ukurannya sesuai bagi manusia terdiri
atas:
Skala manusia.
Yaitu perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan dimensi tubuh
manusia.

Skala generik.
Yaitu perbandingan antara ukuran elemen bangunan atau ruang terhadap
elemen lain yang berhubungan dengannya atau sekitarnya.

Menurut teori Yoshinobu Ashihara (1974), membandingkan antara tinggi dan
jarak bangunan sebagai berikut:
D/H= 1, ruang terasa seimbang dalam perbandingan jarak dan tinggi bangunan.
D/H< 1, ruang yang terbentuk terasa tertekan.

B. Konsep Perancangan Bangunan.
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Konsep perancangan bangunan ini mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Pola Sirkulasi Pada Bangunan.
Sesuai dengan sasaraan yang hendak dicapai dari system sirkulasi yaitu seefektif dan
seefisien mungkin, maka pola sirkulasi pada bngunan disesuaikan dengan jenis ruang
yang disediakan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan yang sesuai dengan
tata nilai dalam pengaturannya.

2. Citra Dan Penampilan Bangunan.
Penampilan bangunan mengungkapkan citra yang mengundang pengertian kesan
dan pesan yang disampaikan kepada pengamat mengenai fungsi yang diwadahi.
Serta mampu menampilan bentuk visual misalnya:
a. Bangunan harus menampilkan kesan terbuka yang mencerminkan fungsi sebuah

lembaga keuangan yaitu berfungsi sebagai wahana penanaman modal dan
perolehan investasi, yang menonjolkan kesan ekonomis, efektif dan efisien baik
dari segi penggunaan material dan lain sebagainya.

b. Bercorak Arsitektur Tradisional Bali.
c. Memiliki keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan lingkungan

sekitarnya baik dalam bentuk arsitektur maupun dari segi social, budaya, maupun
peralatan yang berlaku.

d. Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku di daerah setempat.

3. Konsep Bahan Bangunan.
Dasar penentuan bahan bangunan:
1. Konsep Dasar.
2. Iklim.
3. Kondisi site dan lingkungan sekitar.

Dari pertimbangan diatas ditentukan beberapa kriteria dalam penentuan konsep
bahan yaitu:
a. Penggunaan bahan bangunan hendaknya dapat memberikan kesan sebuah

bangunan komersial, yang memperhatikan unsur ekonomis, efektif dan efisien.
b. Bahan bangunan yang digunakan dapat menciptakan keselarasan dengan

lingkungan, yang dapat dicapai dengan pemanfaatan bahan-bahan atau produk
lokal.

c. Bahan bangunan yang digunakan memiliki sifat yang kuat dan awet serta mudah
dalam pelaksanaan dan pemeliharaan

d. Sesuai dengan kondisi iklim setempat.
e. Murah dan mudah dalam pelaksanaan.

4. Konsep Ruang Dalam.
Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat perdagangan atau jual beli efek-efek, yang
membutuhkan suatu tempat pertemuan antara pialang. Maka beberapa hal yang
perlu diperhatikan berkaitan dengan fungsi diatas adalah:
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 Pembentukan ruang.
 Perencanaan ruang didasarkan pada tuntutan fungsi, kapasitas dan aktivitas

pemakai ruang.
 Ruang yang terbentuk mempunyai fleksibelitas yang tinggi, terutama pada ruang

kantor pengelola dan ruang-ruang service. Sedangkan untuk ruang perdagangan,
dibutuhkan ruang yang bebas yang mampu menampung aktifitas transaksi
perdagangan dengan berbagai peralatan dan perlengkapannya.

 Pada ruang yang bersifat fublik digunakan penataan yang bersifat terbuka
sehingga dari satu sudut papat melihat seluruh bangian ruang.

 Hubungan antar ruang.
 Hubungan antar ruang dapat diciptakan sesuai dengan sifat hubungannya, yang

dapat diwujudkan dengan pemberian pembatas dari dinding transparan sampai
dengan dinding massif, atau dengan permainan lantai dan plafon.

 Sirkulsi hubungan antar ruang dapat dilakukan melalui koridor atau selasar,
tangga dan hall dengan skala dan kwalitas yang mendukung.

 Pergerakan.
 Jalur sirkulasi yang lancar aman dan nyaman.
 Dengan permainan unsure lantai, dinding dan plafon untuk penerapan sEquence

pada ruang-ruang tertentu, guna mendapatkan kesan psikologis melalui
kombinasi kesan yang menekan sampai akhirnya melegakan.

 Kualitas ruang sangat dipengaruhi oleh pengaturan unsur-unsur sebagai berikut:
Tekstur, warna dan bahan, dimensi, pengkondisian serta penerangan.

C. Konsep Struktur.

1 Pendekatan Sistem Struktur.
Sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan sistem struktur ini adalah disesuaikan
dengan konsep dasar dalam penataan ruang, penyesuaian terhadap panjang bentang
akibat kegiatan, mendukung distribusi gaya secara merata, kemudahan dalam
pengembangan menjamin keamanan. Disamping hal tersebut diatas yang
dipertimbangkan juga adalah struktur tanah, keadaan air tanah dan kecepatan angin.
Selain pertimbangan diatas pemilihan sistem struktur secara umum harus
mempertimbangkan:

a. Kekuatan, dalam menerima beban yang ada seperti: berat sendiri, statis, bergerak,
gempa, angin dan beban khusus.

b. Kestabilan, yaitu dapat mempertahankan kondisi statisnya (semua sigma atau
jumlah momen dan gaya bekerja sama dengan nol).

c. Keawetan, daya tahan terhadap waktu yang diisyaratkan, termasuk pengaruh
iklim.

d. Keamanan, menyangkut daya tahan terhadap api atau keamanan waktu
pelaksanaan dan operasional.

e. Ekonomis, dalam artian tingkat teknologi, investasi dan maintenance afisien.
f. Estetis, tetap mempertahankan daya dukung keindahannya terhadap penampilan

bangunan secara menyeluruh.

2 Sistem Dasar.
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Sebagai dasar pembangunan dalam pemilihan sistem struktur adalah konsep dasar
dalam penataan ruang, kemudahan dalam pengembangan dan menjamin keamanan.
Disamping hal tersebut diatas yang ipertimbangkan juga adalah struktur tanah,
keadaan air tanah dan kecepatan angin. Dasar pertimbangan pemilihan sistem
struktur:
- Kekuatan: yaitu mampu menahan beban yang diterima.
- Kestabilan: yaitu dapat mempertahankan kondisi statis (M = O,H = 0).
- Keawetan: yaitu daya waktu yang diisyaratkan.
- Keamanan: yaitu daya tahan terhadap api dan keamanan kecelakaan pada saat

konstruksi.
- Ekonomi: yaitu murah dalam pemeliharaan.
- Estetis: yaitu tetap mempertahankan daya dukung estetisnya terhadap

penampilan bangunan secara menyeluruh.

Pembagian bagian-bagian struktur dibagi atas tiga yaitu : Sub Struktur, Super
Struktur dan Upper Struktur. Berikut ada di uraikan masing-masing alternatif sistem
pemilihannya dalam setiap bagian struktur diatas.

Sub Struktur.
Bardasarkan dasar pertimbangan diatas maka diajukan dua alternatif sistem
pondasi yaitu: sistem pondasi setempat dan sistem pondasi menerus, dengan
dasar pertimbangan:
oKondisi tanah pada site, termasuk klasifikasi tanah berpasir.
oKekuatan atau daya dukung.
oEkonomis.

Super Struktur.
Terdapat dua sistem struktur yang dipakai sebagai alternatif sesuai dengan dasar
pertimbangan yaitu: sistem struktur rangka dan sistem struktur dinding pemikul.

Upper Struktur.
Dalam hal ini sistem upper struktur atau konstruksi atap yang dipakai ada dua
alternatif yaitu: sistem rangka batang dan sistem rangka ruang.

3. Bahan Struktur.
Dalam penentuan bahan struktur dipergunakan kriteria sebagai berikut yaitu
memiliki karater yang rekreatif baik dari segi warna, tekstur, bentuk maupun dimensi,
kuat stabil dalam pengertian aman, ekonomis yang secara teknis memenuhi
persyaratan dan tahan terhadap iklim pada daerah obyek tersebut dibangun.

D. Konsep Utilitas.

Dalam penentuan utilitas yang harus diperhatikan adalah perpaduan dengan rancangan
arsitektural bangunan dan standar perhitungan terpenuhi bagi elemen utilitas yang
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dimaksud. Dengan demikian anatomi atau organ utilitas menurut kejelasan sistem atas
suatu rancangan bangunan sesuai dengan tuntutan fungsi dan kejelasan pemecahan
atas system yang ditetapkan.

Bagian-bagian utilitas pada umumnya adalah penerangan, penghawaan, air bersih,
sistem pembuangan, sistem komunikasi, sistem penangkal petir, sistem pemadam
kebakaran, sistem akustik, sistem tenaga, sistem pembuangan sampah, dan sanitasi.
Masing-masing bagian akan dijelaskan sebagai berikut:

1 Penerangan.
Pada prinsipnya rancangan yang diciptakan harus dapat memecahkan masalah-
masalah pencahayaan secara tepat dan logis dalam artian pemanfaatan penerangan
buatan dan alami secara tepat.

Sesuai dengan kondisi umun negara Indonesia yang mendapat sinar matahari selama
12 jam penuh maka diusahakan seoptimal mungkin memanfaatkan penerangan
alami. Dimana penerangan-penerangan buatan sebaiknya dalam hal darurat saja,
seperti sinar matahari tidak cukup, sinar matahari tidak boleh masuk karena suatu
fungsi, diperlukan permainan cahaya dan kemungkunan matahari sepanjang waktu
tidak menampakan sinar. Dalam perencanaan penerangan ini faktor yang perlu
diperhatikan adalah:
a. Semakin muda warna bidang-bidang ruangan atau mendekati putih, penerangan

ruang semakin baik dan ekonomis, karena cahaya yang dipantulkan oleh bidang
tersebut tidak sedikit.

b. Banyak bidang bukaan pada dinding, yang perlu diperhatikan adalah mengenai
luas bukaan dan penempatannya. Hal ini bila tidak direncanakan secermat
mungkin akan menimbulkan efek yang kurang baik, misalnya kesilauan pada ruang.

c. Disamping warna, jenis dari bahan yang dipergunakan juga dapat mempengaruhi
penerangan. Hal ini disebabkan karena bahan tersebut mempunyai daya refleksi
terhadap sinar. Berdasarkan pendekatan diatas dan pertimbangan pengamatan
dalam pemakaian sumber energi maka dipakai penerangan alami untuk siang hari
dan penerangan buatan untuk malam hari. Sehingga dalam perancangan nantinya
harus diperhatikan adalah mengenai orientasi bangunan, unsur penerangan
langsung dari langit, bahan bukaan yang menyangkut karakter bahan terhadap
sinar dan luas bidang bukaan pada dinding serta pemecahan desain terhadap sinar
langsung yang merugikan.

2 Penghawaan.
Penghawaan adalah suatu bangunan merupakan suatu usaha untuk memenuhi
kebutuhan manusia guna memperoleh udara yang sehat, bersih dan hawa yang
nikmat. Pengaturan udara tersebut meliputi:

a. Penghawaan alami.
Penghawaan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sirkulasi udara yang
dimasukan kedalam ruangan. Cara termudah dengan membuka diri ke arah



Modul Ajar Desain Arsitektur 2 102

datangnya angina dengan pengaturan besar atau kecilnya bukaan. Tapi ada
kalanya tidak ke arah datangnya angin namun bertolak kesamping bangunan.

Untuk ruang yang berdinding masif penghawaan alam dapat dicapai dengan
sistem ventilasi silang atau cross ventilation atau pelubangan pada plafond
dengan luas sekitar 35% luas lantai. Pengaturan udara bersih yang dibutuhkan
oleh ruang dan fingsi ruang, kebutuhan volume udara atau orang, sistem
ventilasi,kecepatan aliran udara dan tuntutan ruang.

Untuk persyaratan normal dibutuhkan kelembaban 25 RH-26 RH atau 47% - 65%,
18% - 45%, pertukaran hawa 1-2 x /jam dengan kecepatan 0,5-0,8 m3/detik per
orang dan kebutuhan udara per orang 27 m3/jam. Sedang untuk menghitung luas
bukaan digunakan formula sebagai berikut:

A = Q
E.V

A: Luas bukaan yang dibutuhkan.
Q: Kebutuhan udara.
E: Koefisien arah angin 0,25.
V: Kecepatan angin normal 26,27.

b. Penghawaan buatan.
Penghawaan buatan yang dipakai dalam menggunakan exhus fan dan air
conditioner (AC) dengan pertimbangan bahwa angin yang bertiup cukup banyak
dan keras akibat dari terbukanya arah kedatangan angin. Berbagai jenis AC yang
ada mulai dari sentral AC, split AC dan AC namun dengan pertimbangan hanya
pada beberapa ruang saja yang memerlukan penkodisian udara buatan ini akibat
suatu fungsi maka digunakan system AC unit Ac split.

3 Air Bersih.
Dalam uraian ini akan menyangkut mengenai kebutuhan akan air bersih, sumber air
bersih dan system penyediaan air bersih.

a. Kebutuhan air bersih.
Untuk menunjang kelancaran kegiatan diperlukan air bersih untuk kebutuhan
sehari-hari (minum, cuci atau bilas badan dan peralatan), kolam renang, siram
tanaman, persediaan pemadam kebakaran.

Pendekatan perhitungan kebutuhan air bersih didasarkan atas jumlah atau
kapasitas pemakai perhari yang terdiri dari pengunjung 545 orang/hari, pengelola
dan karyawan 124 orang. Dengan demikian menurut Runa Wayan Ir. MT,Ars.
Catatan Kuliah Utilitas 1992, menggunakan standar kebutuhan air per orang 200
liter/hari, maka kebutuhan air per hari dapat dihitung yaitu jumlah saluran pelaku
kegiatan adalah 669 orang, jadi 669x200 liter/hari = 133.800 liter/hari.
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Perhitungan untuk resiko kebakaran, penyiraman tanaman dan lain-lain sebesar
15% maka kebutuhan air seluruhnya adalah sebanyak: ( 0,15 x 133.800 ) + 133.800
= 20.070 + 133.800 = 153.870 liter/hari.

b. Sumber air bersih.
Sumber air bersih adalah dari sumur bor atau dari PDAM. Kedalaman pengeboran
menurut perbandingan dengan sumur yang sudah ada disekitarnya adalah dengan
kedalaman 45 m. Air ini belumlah sepenuhnya memenuhi syarat untuk
dikategorikan sebagai air bersih namun masih perlu pengelolaan agar tercapai
standar kualitas air yang berlaku. Pengelolaan ini dilakukan dengan mesin
penawar air yang berukuran sekitar 1,5 x 1,2 m, dengan kapasitas pengelolaan 50
liter/detik.

c. Sistem penyediaan air bersih.
Sistem penyediaan air bersih menggunakan dua sistem yaitu pertama air sumur
bor disedot dengan pompa dibawa masuk ke ground tank, kemudian disalurkan
melalui pipa yang didorong oleh kekuatan pompa masuk ke tower air ini baru
dibagi dan didistribusikan ke masing-masing ruangan membutuhkan air termasuk
ruang luar.

4. Sistem Pembuangan.
Dalam sistem ini akan menyangkut mengenai pembuangan air bekas, air kotoran, air
hujan, air buangan khusus dan sampah.

a. Sistem pembuangan air bekas dan air kotor.
Yang dimaksud air bekas adalah air buangan yang berasal dari peralatan plumbing
seperti bak mandi, wastafel, kitchen sink dan lain-lain. Sistem pembuangannya
direncanakan pengaliran secara terpisah dan dikumpulkan pada bak-bak
penampungan, kemudian secara bersama-sama dialirkan ke peresapan.

b. Sistem pembuangan air hujan.
Air hujan langung dialirkan melalui selokan-selokan menuju ke laut dan pada jarak
tertentu direncanakan bak control untuk mengendapkan bahan padat yang ikut
mengalir.

Kotoran

Air Kotor

Air Buangan

Septick Tank

Bak Kontrol

Bak Kontrol

Peresapan
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c. Sistem pembuangan air buangan khusus.
Sistem pembuangan air buangan khusus ini dibuat terpisah dengan saluran
pembuangan lainnya, air buangan khusus ini akan melalui pengolahan limbah
sebelum dibuang kelaut.

d. Sistem pembuangan sampah.
Sistem pembuangan sampah yang diterapkan adalah secara manual yaitu sampah
yang berada di beberapa tempat dan bak sampah utama diletakan dekat dengan
jalan pelayanan servis sehingga mudah diangkut menuju TPA.

5. Sistem Pemadam Kebakaran.
Pencegahan terhadap kebakaran dapat ditempuhdengan pengaturan letak masa,
melindungi sumber bahaya kebakaran dan pemilihan bahan struktur yang tahan
terhadap api. Sedangkan untuk penanggulangannya direncanakan menggunakan fire
hydrant yang diletakan diluar bangunan dengan jarak 25-30 m, dengan
memperhitungkan penyediaan airnya. Untuk ruang-ruang disediakan fire
extinguisher terutama pada areal yang rawan kebakaran seperti bengkel, dapur,
ruang mesin dan sebagainya.

6. Akustik dan Sound System.
Untuk akustik pengantisipasian sumber bunyi yang mengganggu yang masuk ke
dalam ruangan atau bangunan, maka dipilih cara mngatur jarak bangunan dari

Atap/Talang

Site

Resapan

Resapan

Riol Umum Laut

Bengkel

Tempat

Bak Pengolahan

Bak Pengolahan

Riol LautSaluran

Bak Unit

Bak Penampungan T.P.ABak Unit

Bak Unit
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sumber-sumber bunyi dengan memanffatkan elemen-elemen landscape. Polusi suara
yang timbul dari mesin-mesin bengkel, compresor, genset , pompa, pencegahan atau
pembatasan resonansi bunyi dengan mengurangi benda lain ikut bergetar sehungga
perlu diperhatikan sistem konstruksi penempatannya. Untuk sound sistemdigunakan
pada tempat-tempat atau kegiatan yang memerlukan seperti ruang tunggu
penumpang, terminal angkutan darat dan lainnya.

7. Komunikasi.
Berdasarkan system komunikasi yang akan berlangsung baik ekstern maupun intern,
dengan fasilitas yang meliputi:
a. Hubungan Ekstern.

Sistem yang dipakai adalah menggunakan telephone melalui operator, dengan
beberapa nomor sambungan. Secara intern dipergunakan PABX sistem, yang
dipasang disetiap unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Bila pada pengelola
pada unit-unit pelayanan ingin megadakan hubungan, maka melalui operator
akan dapat menerima sambungan dari luar, dan bila mengadakan sambungan
keluar maka dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui operator.

Telex dan faximile, dipasang pada unit pengelola untuk kelancaran komunikasi.

b. Hubungan Intern.
Sistem yang dipakai adalah intercome yaitu pesawat telephone diatas dapat
berlaku sebagai intercome antar pengelola pada unit-unit pelayanan dengan
tanpa melalui operator.

Sound Sistem berlaku untuk pengunjung, pengumuman dan lain sebagainya secara
terbuka dengan orang banyak. Sistem ini dikaitkan dengan back sound musik dan
emergency announcing system.

8. Penangkal Petir.
Dengan pertimbangan kemudahan dalam pemasangan, tidak mengganggu
lingkungan, pemasanganya tidak mengurangi nilai estetis bangunan dan massa
bangunan terpencar serta tidak terlalu besar dan tinggi maka alternatif system
penangkal petir yang dipakai yaitu secara system Faraday dan Franklin.

9. Power Sistem.
Kebutuhan tenaga listrik diperuntungkan bagi penerangan buatan, penkondisian
udara, penggerakmesin dan peralatan lain serta membantu sirkulasi air (pompa).
Kebutuhan tenaga listrik diperoleh dari jasa PLN yang telah ada. Untuk menjaga
kemungkinan padamnya aliran disediakan generator cadangan untuk emergency
yang dirancang secara otomatis.

Transformasi
Induk

Panel
DistribusiPLN

Generator

Switch Board
Automatic

Panel
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E. Studi Modul.

Modul merupakan sistem pengkoordinasian dimensi yang bertujuan untuk
menyederhanakan atau membatasi pendimensien suatu bangunan, dengan prinsip
mencari unit ukuran yang dapat mengkoordinir dimensi-dimensi dari berbagai ukuran
dan aktifitas.
Dalam penentuan modul ini yang harus diperhatikan adalah:
a. Ukuran dasar tubuh manusia dan area geraknya, yang akan menjadimodul dasar.
b. Ukuran material yang akan dipakai (merupakan standart), yang akan menjadi modul

material.
c. Modul perancangan, merupakan kelipatan dari modul dasar dan modul material.
d. Modul struktur, merupakan kelipatan dari modul perancangan.

Satuan modul ini untuk negara-negara yang menggunakan matrik adalah 100 mm = 10
cm, sedangkan yang menggunakan inchi adalah 4 = 101,6 mm.
Berikut ini akan dijelaskan masing-masing modul yang akan digunakan dalam
perencanaan dan perancangan wadah ini yaitu:

1 Modul Dasar.
Manusia sebagai pemakai ruang, oleh sebab itu ukuran tubuh manusia dan ruang
geraknya digunakan sebagai unit ukuran di dalam menentukan modul dasar. Dengan
kriteria fleksibilitas terhadap dimensi bahan, penggunaan alat dan dimensi dasar
kegiatan manusia maka satuan modul dasar yang terpilih sebagai modul
perencanaan dan perancangan adalah 30 mm. Dengan demikian untuk mencapai
dimensi ruang yang diinginkan maka dipergunakan kelipatan dari satuan modul dasar
ini.

2 Modul Material.
Pendekatan kepada penentuan modul material dilakukan dengan mengambil sample
bahan yang dipergunakan terutama pada bahan penutup lantai dan plafond. Bahan
yang dimaksud seperti plywood, kaca, akustik tile, keramik, mosaik dan material lain
yang merupakan hasi fibrikasi sehingga memiliki dimensi standard. Dengan kriteria
fleksibilitas pemanfaatan, efisiensi kerja dan ekonomi maka dipilih satuan modul
material yang akan dipakai pertimbangan dalam pendimensian ruang adalah 10 cm.

60 80 90 120 120 180 190

180
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3 Modul Perencanaan.
Modul perencanaan didasakan pada funsi ruang beserta aktifitas, peralatan serta
ruang geraknya. Modul ini harus memenuhi satuan dalam modul dasar dan modul
material, yang akan digunakan untuk perencanaan system peruangan, sampai
dengan detaol bangunan baik secara horizontal atau vertikal. Kriteria penentuan
modul perencanaan ini adalah fleksibilitas terhadap dimensi bahan, dimensi alat,
dimensi unit fungsi dan ruang sehingga modul dasar perencanaan yang dipakai
adalah 120 cm (ruang gerak manusia) atau kelipatan dari modul dasar 30 cm atau 60
cm.

4 Modul Struktur.
Merupakan modul dalam skala yang lebih besar yang merupakan kelipatan dari
modul perencanaan sistem struktur. Pertimbangan dalam penentuan modul ini
adalah sistem struktur yang digunakan, bentangan efektif, muatan atau beban,
standar bahan struktur, nilai ekonomis dan estetika. Dengan criteria fleksibilitas
terhadap dimensi bahan, maka dipakai satuan modul struktur adalah 120 cm ~ 360
cm, yang merupakan kelipatan dari modul dasar, modul material dan modul
perencanaan.

F. Konsep Arsitektur Tradisional Bali.

Dalam konsep Arsitektur Tradisional Bali terkandung pokok-pokok pikiran untuk
memotifasikan dan pandangan hidup manusia pemakaiannya. Konsep-konsep tri hita
karana (atma atau jiwa , angga atau fisik, khaya atau tenaga) dan tri annga (kepaka atau
utama, badan atau madia, dan kaki atau rendah) adalah ungkapan tata nilai budaya
pada Arsitektur Tradisional Bali. Unsur-unsur kebudayaan yang universal dengan nilai-
nilai budayanya masing-masing terkandung dalam Arsitektur Tradisional Bali. Bahasa
Arsitektur sebagai bahasa budaya merupakan ilmu-ilmu pengertian yang mengandung
nilai-nilai filosofi, informasi dan komunikasi pada teori dan perwujudan Arsitektur
Tradisional Bali.

Kesenian sebagai unsur atau bagian dari kebudayaan tampil dalam berbagai bentuknya
pada perwujudan Arsitektur Tradisional Bali yang juga merupakan seni bangunan.
Cabang-cabang kesenian, seni rupa, seni gerak dan seni suara masing-masing dengan
bagian-bagiannya, ada atau diadakan pada bangunan Arsitekur Tradisional Bali. Seni
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rupa diterapkan pada komposisi, proporsi, konstruksidan ragam hias dalam berbagai
macam penampilannya. Seni rupa dengan bagian-bagiannya seni lukis atau pepulasan
seni ukir, seni patung, bentuk-bentuk kekupakan dan pepalihan ada pada bangunan
Arsitektur Tradisional Bali.

Konsep Arsitektur Tradisional Bali yang akan dipakai dalam sebuah perancangan adalah
dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dlsebutkan diatas. Konsep Arsitektur
Tradisional Bali yang dapat dijadikan dasar dalam sebuah perancangan adalah:

1. Pola Masa Menurut Arsitektur Tradisional Bali.
Di dalam Arsitektur Tradisional Bali (ATB) mengenal beberapa bentuk pola pada masa
bangunan menurut pola letak dan tempatnya.
 Pola Kota (Kota Raja).
 Pola Catur Patha (Penempatan Agung).
 Pola Desa.
 Pola Rumah Tinggal.

2. Tata Nilai Tradisional Bali.
Di dalam kita mempelajari tata niali tradisional Bali kita banyak mengenal adanya
konsep-konsep yang diterapkan dalam sebuah perencanaan. Tata letak menurut tata
maupun konsep-konsep Arsitektur Tradisional Bali misalnya seperti:

A. Konsep Tri Mandala.

B. Konsep Tri Angga.

Utama Jeroan
Madya Jaba tengah
Nista Jaba
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C. Konsep Sanga Mandala.

3. Ragam Hias (Ornamen).
Arsitektur Tradisional Bali merupakan perwujudan keindahan manusia dan alamnya
yang mengeras ke dalam bentuk-bentuk bangunan dengan ragam hias yang
dikenakannya. Benda-benda alam yang diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk
ragam hias, tumbuh-tumbuhan, binatang unsur alam, nilai-nilai agama dan
kepercayaan disarikan ke dalam suatu perwujudan keindahan yang harmonis.
Bentuk-bentuk hiasan, tatawarna, cara membuat penempatannya mengandung arti
dan maksud-maksud tertentu. Hasan dibentuk dalam pola-pola yang kemungkinan
penempatannya di beberapa bagian tertentu dari bangunan atau elemen-elemen
yang memerlukan hiasan.

Estetika, etika dan logika merupakan dasar-dasar pertimbangan dalam mencari,
mengolah dan menempatkan ragam hias yang mengambil tiga kehidupan dibumi,
manusia, binatang (fauna) dan tumbuh-tumbuhan (flora). Dalam bentuk-bentuk
hiasan manusia umumnya ditampilkan dalam bentuk-bentuk hasil pemikirannya
tentang agama, adapt dan kepercayaan. Ragam hias yang dikenakan pada bagian-
bagian bangunan atau peralatan dan perlengkapan bangunan dari jenis-jenis flora
dinamakan sesuai jenis dan keadaannya.

a. Pepatran.
Bali kita banyak mengenal adalah jenis-jenis pepatran yang ada menurut bentuk
dan juga merupakan perwujudan jenis-jenis flora. Beberapa jenis pepatran yang
dikenal di Bali antara lain:
 Patra Wangga.
Kembang mekar atau kuncup dengan daun-daun lebar divariasi lengkung-
lengkung keserasian yang harmonis. Batang-batang bersulur di sela-sela bawah
bunga dan daun-daun. Patra Wangga juga tergolong keketusan yang merupakan
sebagian dari suatu flora dengan penampilan bagian-bagian keindahannya.

 Patra Sari.
Bentuknya menyerupai flora dari jenis berbatang jalar melingkar-lingkar timbale
balik berulang. Penonjolan sari bunga merupakan identitas pengenal sesuai
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namanya, Patra Sari. Daun-daun dan bunga-bunga di lukiskan dalam patern-
patern yang diperindah. Patra sari dapat digunakan pada bidang-bidang lebar
atas, dan umumnya untuk bidang-bidang sempit tidak banyak dapat divariasi
karena lingkar-lingkar batang jalar, daun-daun sari kelompok dan daun bunga
merupakan pola-pola tetap sebagai identitas.

 Patra Bun-bunan.
Dapat bervariasi dalam berbagai jenis flora yang tergolong bun-bunan (tumbuh-
tumbuhan berbatang jalar). Dipolakan berulang antara daun dan bunga
dirangkai batang jalar. Dapat pula divariasikan dengan julur-julur dari batang
jalar.

 Patra Pidpid.
Juga melukiskan flora dari jenis daun bertulang tengah dengan daun-daun
simetris yang dapat bervariasi sesuai dengan jenis daun yang dilukiskan
penempatannya pada bidang-bidang sempit.

 Patra Punggel.
Mengambil bentuk dasar liking paku, sejenis flora dengan lengkung-lengkung
daun muda pohon paku. Bagian-bagiannya ada yang disebut batun poh, kuping
guling, util sebagai identitas Patra Punggel. Pola patern patra punggel
merupakan pengulangan dengan lengkung timbal balik atau searah pada
gegodeg hiasan sudut-sudut atap bangunan. Dapat pula dengan pola
mengembang untuk bidang-bidang lebar atau bervariasi atau kombinasi dengan
patra lainnya.

b. Kekarangan.
Ragam Hias dari jenis-jenis fauna ditampilkan sebagai materi hiasan dalam
berbagai macam dengan namanya masing-masing. Bentuk-bentuk penampilannya
berupa patung, kekaranagan atau relief-relief yang dilengkapi pepatran dari
berbagai jenis flora.

Penampilan expresionis, meninggalkan bentuk sebenarnya dari fauna yang
diexpresikan secara abstrak. Kekarangan yang mengambil bentuk-bentuk bentang
gajah atau asti, burung goak dan binatang-binatang khayal primitive lainnya
dinamai dengan nama-nama binatang yang dijadikan bentuknya.

 Karang Sae.
Berbentuk kepala kelelawar raksasa seakan bertanduk dengan gigi-gigi runcing.
Karang Sae umumnya dilengkapi dengan tangan-tangan seperti pada karang
boma. Penampilan dilengkapi dengan hiasan flora patra punggel dan patra bun-
bunan. Hiasan karang sae ditempatkan di atas pintu Kori atau pintu rumah
tinggal dan juga beberapa tempat lainnya.

 Karang Asti.
Disebut pula karang gajah karena asti adalah gajah. Bentuknya mengambil
bentuk gajah yang diabstrakan sesuai dengan seni hia yang diexpresikan dengan
bentuk kekarangan. Karang Asti yang melukiskan kepala gajah dengan belalai
dan taring gadingnya bermata bulat. Hiasan flora Patra Punggel melengkapi
kearah sisi pipi asti. Sesuai kehidupannya gajah di tanah karang asti ditempatkan
sebagai hiasan pada sudut-sudut bebaturan di bagian bawah.
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 Karang Boma.
Berbentuk kepala raksasa yang dilukiskan dari leher keatas lengkap dengan
hiasan dan makota, diturunkan dari cerita Baomantaka. Karang Boma ada yang
tanpa tangan ada pula yang lengkap dengan tangan dari pergelangan ke arah jari
jari mekar. Karang Boma umumnya dilengkapi dengan patra bun-bunan atau
patra punggel. Di tempatkan sebagai hiasan di atas lubang pintu dari Kori Agung.
Seperti pada gambar terlampir.

Bab
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Penerapan konsep hemat energi dalam kurikulum dan silabus desain dan perancangan
arsitektur masih sangat kurang apalagi di implementasikan di lapangan. Pada bagian
bab ini lebih banyak memfokuskan materi dari aspek konsep hemat energi, ramah
lingkungan dan arsitektur tropis. Materi yang diambil dari beberapa nara sumber akan
memberikan inspirasi kepada pembaca betapa perlunya kita merancang bangun yang
berlandaskan konsep-konsep tersebut diatas.

A. Bahan Hemat Energi.

Desain hemat energi memang telah menjadi sebuah patokan atau aturan baku,
terutama di negara-negara yang terkenal boros tapi bersumber daya alam cukup
terbatas seperti Amerika Serikat. Trend ini juga diikuti di Eropa. Aspek hermat energi
dapat diterapkan di semua level, mulai dari rancangan, rencana, pelaksanaan, maupun
penggunaan rumah tersebut. Mulai dari material, pemasangan, hingga perawatannya.

Di Indonesia bahan-bahan hemat energi, menurut Heinz Frick, adalah didominasi bahan-
bahan yang sebenarnya sudah dikenal secara tradisional. Kayu misalnya, yang sedikit
menggunakan tenaga dibandingkan dengan yang digunakan untuk produksi baja. Tapi
seringkali bahan-bahan atau sistem yang ‘hemat energi’ tersebut tidak hemat biaya
karena cara produksinya yang tidak lazim sehingga membutuhkan tenaga ahli yang
jarang ditemukan. Kayu, yang katanya lebih hemat energi dari segi produksi, ternyata
tidak selalu ‘green’ atau ramah lingkungan (dan cenderung mahal, misalnya kayu jati,
atau kayu besi yang pengerjaannya sulit dan mahal) karena produksi kayu di Indonesia
cenderung liar dan membahayakan kelangsungan hutan-hutan tropis Indonesia.

Mungkin lebih relevan di Indonesia adalah rumah-rumah prototip hemat pemakaian
energi dan rumah-rumah hemat biaya pembangunan. Pemakaian jangka panjang dan
seiring dengan kenaikan BBM, listrik, air, gas, rancangan yang hemat pemakaian dan
hemat biaya manfaatnya bisa langsung terasa oleh banyak orang Indonesia dan juga
bisa memperkenalkan budaya hemat energi pada banyak orang. Hal yang paling
sederhana adalah dengan memanfaatkan cahaya matahari tropis yang melimpah untuk
penerangan siang hari dan memaksimalkan pemakaian ventilasi alam atau meredam
panas ketimbang menggunakan Air Conditioner (AC) atau kipas angin. Juga bisa
dikembangkan optimalisasi lahan taman atau kebun sebagai buffer thermal.
Berdasarkan pengalaman, penggunaan produk pemanas air tenaga matahari juga tidak
serta merta menghemat pemakaian tenaga listrik karena masih menyedot pasokan PLN
jikalau cuaca mendung atau tidak ada sinar matahari.

Di luar pertimbangan optimalisasi dan efisiensi rancangan, hemat biaya pembangunan
kadang juga tidak relevan untuk proyek-proyek khusus di daerah-daerah yang memiliki
tingkat pengangguran tinggi. Proyek-proyek dengan nilai tinggi kadang memberikan
lapangan pekerjaan bagi orang banyak.

B. Rumah Hemat Energi.
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Sebuah perusahaan di Amerika Serikat berhasil mengembangkan sebuah rumah hemat
energi. Konsep rumah yang dinamai Enertia Building System (enertia.com) ini dapat
menjaga kondisi rumah tetap hangat di musim dingin dan tetap sejuk di musim panas.
Baik siang maupun malam, udara di dalam rumah bisa tetap nyaman tanpa harus
menghabiskan bahan bakar untuk penghangat atau listrik untuk penyejuk ruangan
(Rinto Priambodo, 2007).

Idenya adalah dengan meniru cara bumi menjaga suhunya di siang dan malam hari,
yaitu dengan membuat 'atmosfir' buatan. Para ahli yang membuat Enertia House
membuat sebuah sekat di seluruh dinding yang terbuat dari kayu. Sekat ini
'membungkus' seluruh rumah mulai dari loteng sampai ruang bawah tanah. Hasilnya
adalah sebuah 'amplop' udara yang membuat ruangan-ruangan di dalam rumah
tersebut 'mengambang' dalam sebuah aliran udara.

Di musim dingin di siang hari, seperti yang dilakukan oleh atmosfir, sekat udara ini
menyerap dan menyimpan panas dari sinar matahari. Malamnya, udara panas inilah
yang digunakan untuk menghangatkan rumah. Di musim panas, ruang bawah tanah
memiliki jendela-jendela yang dapat dibuka. Jendela-jendela yang terbuka ini membuat
udara mengalir masuk dan jendela yang terbuka di bagian atap mengalirkan udara
keluar. Aliran udara yang masuk dari bawah dan keluar lewat atap ini membawa serta
udara panas yang tertangkap oleh dinding sekat selama matahari bersinar di siang hari.

Saat ini sepertinya konsep rumah tersebut memang lebih cocok untuk diterapkan di
negara empat musim. Untuk di Indonesia yang beriklim tropis tentu diperlukan adaptasi.
Misalnya untuk dindingnya, bahan batu mungkin lebih cocok karena di sini matahari
bersinar sepanjang tahun. Jadi cenderung lebih banyak panas. Yang jelas rumah di iklim
tropis juga bisa didesain agar hemat energi. Antara lain dengan memperhatikan
penataan ruang dan ventilasi. Referensinya pun kini juga sudah banyak tersedia. Jadi
kita pun sebenarnya juga bisa memiliki rumah hemat energi dengan mudah.
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C. Rumah Susun Hemat Energi dan Ramah Lingkungan.

Kompleks rumah susun dengan menggunakan teknologi hemat energi dibangun di
kawasan Punggol. Kompleks rumah susun yang bernama Treetop at Punggol ini
memang beda. Penerangan koridor lantai misalnya, sumber energinya diperoleh dari
sinar matahari yang sel sel penangkap energinya dipasang di atap apartemen. Dengan
sistem ini maka biaya energi bisa dihemat sampai 80 persen. Sementara itu diatas
tempat parkir dibangun taman yang bisa menurunkan temperatur wilayah sedikitnya
sampai 4 derajat. Sebuah sensor bergerak juga dipasang ditempat tempat tertentu
hingga penerangan bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Untuk
membersihkan lantai koridor, rumah susun ini akan menggunakan air hujan yang
ditampung dan air limbah rumah tangga yang kemudian diolah. Selain itu, sistem
pembuangan sampah juga dikelola melalui teknologi ramah lingkungan. Menteri
Pembangunan Nasional Mah Bow Tan mengatakan pembangunan rumah susun macam
ini adalah tepat waktu, karena meskipun harga pembangunannya lebih mahal namun
jangka panjang sangat efisien dan jika banyak apartemen yang memakai teknologi ini,
maka harganya akan lebih murah (Budi Setiawan, 2007).

Harga apartemen dengan empat kamar yang bakal dibangun dikawasan Punggol
memang lebih mahal 36 persen adalah sekitar 208 sampai 254 ribu dollar Singapura
atau sekitar 1,3 milyar rupiah. Menteri Mah Bow Tan lebih lanjut mengatakan rumah
susun ramah lingkungan tersebut mempunyai nilai tambah tersendiri karena makin
banyak warga Singapura yang sudah meningkat kesadarannya dalam soal lingkungan.

Kompleks rumah susun ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi hemat energi
itu bakal selesai dibangun 2011. Bahan bangunan yang dipergunakan tidak
menggunakan banyak pasir dan menggunakan bahan bangunan alternatif seperti
drywall dan menggunakan konstruksi baja.

Berkaitan dengan penggunaan bahan bangunan alternatif yang tidak banyak
menggunakan pasir dan granit, maka cadangan pasir dan granit pemerintah mencukupi,
karena makin banyak kontraktor yang menggunakan bahan baku alternatif. Karena
itulah, pemerintah Singapura tengah mempertimbangkan sistem pembayaran
pembelian pasir dan granit dari cadangan pemerintah dengan mencicil, untuk
membantu kelancaran keuangan kontraktor. Namun yang mendapatkan kemudahan ini
nantinya adalah kontraktor yang mengerjakan proyek- proyek pemerintah.

D. Konsep Arsitektur Tropis

Konsep rumah tropis, pada dasarnya adalah adaptasi bangunan terhadap iklim tropis,
dimana kondisi tropis membutuhkan penanganan khusus dalam desainnya. Pengaruh
terutama dari kondisi suhu tinggi dan kelembaban tinggi, dimana pengaruhnya adalah
pada tingkat kenyamanan berada dalam ruangan. Tingkat kenyamanan seperti tingkat
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sejuk udara dalam rumah, oleh aliran udara, adalah salah satu contoh aplikasi konsep
rumah tropis.

Meskipun konsep rumah tropis selalu dihubungkan dengan sebab akibat dan adaptasi
bentuk (tipologi) bangunan terhadap iklim, banyak juga interpretasi konsep ini dalam
tren yang berkembang dalam masyarakat; sebagai penggunaan material tertentu
sebagai representasi dari kekayaan alam tropis, seperti kayu, batuan ekspos, dan
material asli yang diekspos lainnya.

Contoh penerapan arsitektur tropis, yang menggunakan material pilihan yang diekspose
dan bukaan alami yang dominan.

Bab

12

A. Blok Plan.

http://4.bp.blogspot.com/_40UtVBfPjo8/SX_Xr38DyKI/AAAAAAAAA3o/mA56xFf5wXY/s1600-h/100_4411_resize.JPG
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Blok plan adalah suatu susunan bentuk masa bangunan didalam site yang akan
dibangun, dalam bentuk suatu perencanaan dimana bangunan tersebut akan didirikan
sehingga rencana susunan bentuk masa bangunan didalam site tersebut sesuai dengan
perencanaan dan perancangannya.

B. Tampak Atas.

Keterangan resmi tentang batas-batas tanah anda dan gambar kapling yang
menunjukan dimensi-dimensi dan bentuk kaplingnya secara aman dapat di lihat dari
patok-patok pengukuran atau biasa diperoleh dari dinas pekerjaan umu setempat yang
menunjukan jarak dari garis batas kapling anda terhadap jalan umum (tepi jalan),
trotoar atau as jalan. Yang perlu di perhatikan dalam membuat tampak atas adalah
sebagai berikut:
a. Gambarkan garis luar rumah anda dengan jelas.
b. Ukur dan gambar garis luar dan garisnya jika terpisah dari rumah anda.
c. Ukur dan gambarkan garis luar kanopi.
d. Letakan dan gambar unsur-unsur taman yang penting.
e. Cantumkan arah utara dengan gambar anak panah.
f. Jangan di anggap garis depan kapling di tentukan oleh trotoar depan.
g. Gambarkan tepi atap dengan garis putus-putus.

C. Potongan.

Gambar potongan merupakan penjelasan atas gambar denah, khususnya penjelasan
atas segala hal yang berhubungan dengan dimensi-dimensi vertikal, misalnya pada
denah yang mengandung permainan tunggi rendah permukaan lantai dan plafon,
permainan tinggi rendah permukaan tanah, permainan tinggi rendah bagian-bagian fisik
bangunan, permainan maju-mundur bidang-bidang dan permainan-permainan hal lain
dalam rangka pengolahan ruangan yang memenuhi tuntutan fungsi, bentuk, struktur,
estetika dan sebagainya. Jadi gambar potongan harus jelas dalam menampilkan:
1. Hubungan ruang-ruang didalam bangunan maupun hubungan ruang luar-ruang

dalam.
2. Perbedaan-perbedaan peil (tinggi rendah permukaan).
3. Pemecahan pencahayaan dan pengudaraan.
4. Bentuk-bentuk struktur dan konstruksi-konstruksi yang digunakan.
5. Dan sebagainya.

a. Jenis-Jenis Potongan.
Secara lingkup masalah yang dikandungnya, terdapat tiga macam potongan:
 Potongan bangunan.

Merupakan potongan yang menjelaskan secara menyeluruh sosok bangunan yang
dimaksud. Di dalam potongan bangunan ini kita dapat melihat hal-hal antara lain:
1. Hubungan sosok bangunan dengan lahan di tempat bangunan tersebut

berdiri. Dalam hal ini, terdapat tiga macam lahan yaitu datar, miring, dan
curam.
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2. Hubungan ruang dalam dan ruang luar bangunan. Dalam hal ini kita dapat
melihat pemecahan-penecahan masalah hubungan ruang dalam ruang luar,
atau perpindahan dari kedua ruang tersebut, atau pemisahan kedua macam
ruang tersebut.

3. Hubungan ruang-ruang dalam bangunan tersebut. Dalam hal ini terdapat
hubungan-hubungan secara horizontal (perbedaan peil kecil) maupun
hubungan- hubungan ruang secara vertikal.

4. Kwalitas-kwalitas ruang, antara lain dimensi ruang (panjang, lebar, tinggi)
pencahayaan, pengudaraan, pemecahan-pemecahan khusus, dan sebagainya.

5. Teknis bangunan, antara lain struktur bangunan yang diterapkan pada
bangunan tersebut, konstruksi-konstruksi, utilitas bangunan, dan sebagainya.

 Potongan ruang.
Ada kalanya potongan yang kita rancang, bertujuan untuk menunjukan ide-ide
kita yang berhubungan dengan rancangan ruang. Dalam hal demikian, maka
potongan tersebut mengandung penjelasan-penjelasan atas:
1. Hal-hal yang berhubungan dengan tinggi rendah permukaan, yaitu

permukaan tanah, permukaan lantai, permukaan plafond dan permukaan atap.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan ukuran-ukuran tinggi, misalnya tinggi

pintu dan jendela, tinggi dinding, tinggi elemen-elemen bangunan yang lain
3. Elemen-elemen khusus yang ada kaitan langsung dengan rancangan riang

yang dimaksud.

 Potongan detail.
Untuk hal-hal yang lebih memerlukan pengolahan rancangan secara lebih jelas lagi,
kita dapat membuat detail. Pada potongan ini, kita menunjukan hal-hal yang
sangat spesifik dari rancangan kita, misalnya saja penyelesaian teknis atas sudut-
sudut tertentu pada bangunan kita, dinding dekoratif, sudut lantai, anak tangga,
atap list plank, kusen pintu dan jendela, ataupun olah-olahan khusus atas daerah
daerah yang kita anggap memiliki potensi istimewa di dalam bangunan kita itu.

1. Potongan Dan Fungsi Ruang.
Di dalam bangunan kita terdapat berbagai macam fungsi. Ada fungsi-fungsi utama,
ada fungsi-fungsi samping, ada fungsi penunjang, ada fungsi-fungsi pelayanan.
Masing-masing fungsi itu kadang kala terdiri dari berbagai macam ruangan, baik
dimensi fisiknya maupun dimensi persyaratannya. Gambar potongan, dapat
membantu menjelaskan hal ini kepada kita semua. Dengan gambar potongan
bangunan, seharusnya kita sudah menduga ataupun mendapat gambaran awal
tentang ruangan-ruangan yang tergambar potongannya pada bangunan itu. Paling
tidak, kita harus sudah bisa membedakan ruangan yang satu dengan yang lainnya,
fungsi yang satu dengan yang lainnya. Potongan itu harus dapat memberikan
gambaran yang sangat jelas dan benar dalam sekali pengamatan. Tanpa kemampuan
yang demikian, potongan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan fungsinya
sebagai penjelas denah.

Potongan-potongan tersebut dapat memberikan gambaran yang berbeda-beda
mengenai hal-hal yang disebutkan diatas antara lain:
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Potongan harus dapat menunjukan perbedaan-perbedaan fungsi ruang.
Potongan harus bias menunjukan adanya pengelompokan fungsi dan ruang.
Potongan harus mampu menggambarkan kwalitas-kwlitas tertentu dari ruangan
dalam rangka menunjang fungsi.

D. Tampak.

Tampak luar bangunan adalah penampilan bangunan itu, merupakan ungkapan
bangunan yang terlihat dari luar secara fisik. Merupakan sosok bentuk yang penuh
dengan elemen dan ornament, ada yang terlihat secara utuh, ada pula yang
menampilkan hiasan-hiasan palsu yang menutupi sosok bentuk yang sebenarnya.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan suatu tampak bangunan
adalah:
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tampak pengolahan tampak suatu
bangunan, selalu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu:

a. Faktor dalam.
Berupa hal-hal yang berada didalam sosok bangunan itu sendiri, secara ringkas
berwujud denah dan potongan bangunan. Denah dan potongan ini sudah merupakan
sintesa dari segala permasalahan dasar yang menyangkut ruangan-ruangan, baik
yang menyangkut tata letak horizontal maupun vertikal, hubungan ruang baik yang
berupa hubungan fisik, lalu lintas maupun visual, pencahayaan dan pengudaraan,
persyaratan dan perlengkapan, dan lain sebagainya.

b. Faktor luar.
Berupa hal-hal yang berada diluar sosok bangunan tersebut, tetapi secara langsung
maupun tidak, akan sangat penting untuk dipertimbangkan dan diperhitungkan
pengaruhnya didalam pengolahan tampak luar yang dimaksud. Secara global, faktor
luar ini merupakan faktor alam, antara lain letak tapak, situasi dan kondisi di sekitar
tampak, arah edar matahari, potensi-potensi alam seperti pemandangan atau
suasana-suasana khusus, lingkungan buatan yang sudah menyatu dengan alam
sekitar, dan sebagainya.

1. Karakter Penampilan Tampak.
Didalam hal eksitensinya diantara bangunan-bangunan lain, sebuah bangunan dapat
menampilkan diri dalam berbagai karakter penampilan.Karakter ini terbentuk oleh
pengolahan tampak, yang sering kali memang dirancang untuk dapat menampilkan
diri secara jelas dan tidak tenggelam di keramain lingkungan yang bersangkutan. Ada
tiga macam karakter penampilan yang bisa kita ciptakan bagi bangunan kita

a. Karakter netral.
Dalam hal ini kita menginginkan penampilan berkarakter netral, maka pola
pengolahan tampak bangunan dapat kita arahkan kepada bentuk-bentuk yang
bersifat fungsional. Cara yang umum adalah dengan hanya mengetengahkan
kolom, dinding dan listplank, atau garis-garis sederhana adanya. Elemen tampak
yang dipakai biasanya garis-garis sederhana yang mencerminkan sifat tenang.
Walaupun seandainya ada bidang-bidang masif yang harus tampil, maka bidang
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tersebut benar-benar tampil sebagai mana adanya dalam denah yang berkaitan
dengan bidang atuau dinding tersebut. Warna-warna yang juga ditampilkan yang
bersifat netral, lembut dan tidak mencolok.

b. Karakter kuat atau menonjol.
Karakter penampilan ini memerlukan pengolahan tampak luar yang dinamis,
penuh permainan atas elemen-elemen tampak dan menuntut kreativitas positif.
Dalam pengolahan tampak luar bangunan ini, setiap elemen-elemen bangunan
dicoba untuk dapat diolah dan ditampilkan, misalnya kolom, dinding, listplank,
bidang-bidang kaca, detail-detail denah dan sebagainya. Tampak luar ini dapat
dibentuk oleh pemain garis-garis yang kuat, bidang-bidang tidak lagi sekedar datar
atau polos, kombinasi dan komposisi dimamis serta pengolahan sudut-sudut
denah yang bervariasi. Salah satu unsur penting dalam pengolahan karakter kuat
ini adalah penampilan dimensi-dimensi fisik yang sedikit lebih dari skala-skala
biasa, khususnya dalam hal yang memang ingin ditampilkan dalam tampaknya.

Salah satu unsur luar yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan karakter ini
adalah efek-efek bayangan matahari, sehingga sering kali bentuk-bentuk yang
diciptakan sangat mengandalkan permainan permukaan bidang dalam bentuk
patahan-patahan, lekukan-lekukan, tonjolan-tonjolan, dan sebagainya.
Bagaimanapun, pengolahan yang dinamis ini memerlukan kecermatan dan
ketelitian, agar tampak yang terjadi tidak menjadi berlebihan.

c. Karakteristik yang eksklusif.
Ada kalanya bangunan kita memang harus tampilan secara eksklusif. Hal ini
disebabkan antara lain adanya fungsi-fungsi yang istimewa, lokasi tampak yang
eksklusif juga atau memang bangunan tersebut merupakan produk teknologi yang
sangat maju. Pengolahannya biasanya mencakup keseluruhan bangunan sebagai
satu bentu utuh, yang mendapat pengolahan secara utuh juga. Dua hal yang dapat
dimanfaatkan sebagai olahan untuk maksud ini adalah:
Bentuk.
Struktur.

Bangunan-bangunan dengan karakter ini, biasanya memanfaatkan bentuk-bentuk
dan atau struktur pilihan yang akan sangat mendukung karakter eksklusif ini. Jadi
pengolahannya tidak lagi berpusat pada elemen-elemen tampak, walaupun hal ini
tetap dilakukan, tetapi berada pada permainan bentuk atau struktur.

2. Garis Bidang Dan Struktur Dalam Tampak Bangunan.
Tampak dapat kita kelompokkan menjadi 6 (enam) macam:
a. Tampak dengan pola dominasi garis murni. Garis murni ini dapat berupa garis-

garis horizontal maupun garis vertikal.
b. Tampak dengan pola permainan garis. Permainan garis ini dapat menghasilkan

garis-garis dalam bentuk kotak-kotak, ritme garis, silang miring dan sebagainya.
c. Tampak dengan pola dominasi bidang dalam tampak bangunan, bidang-bidang

tampak bisa berupa bidang kaca atau bidang transparan dan bidang-bidang massif.
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d. Tampak dengan pola permainan bidang. Didalam permainan bidang ini, dapat
dikreasikan berbagai macam pengelola, misalnya bidang kaca dengan pigura,
bidang tegak, bidang miring.

e. Tampak dengan dominasi penampilan struktur. Dalam hal ini, tampak bangunan
menampilkan bahasa struktur sebagai bahasa dominan.

f. Tampak dengan penampilan ornamen estetika. Yang dimaksudkan dengan istilah
ornamen estetika, adalah unsur-unsur perancangan estetika yang secara sengaja
ditampilkan didalam pengolahan tampak yang bersangkutan.

3. Syarat Untuk Membuat Tampak Bangunan.
Didalam perancangan suatu tampak kita harus memiliki suatu pedoman-pedoman
yang mendasar agar nantinya kita tidak terjerumus ke dalam langkah-langkah yang
justru mengaburkan maksud dan tujuan dari pembuatan tampak tersebut. Syarat-
syarat yang harus dipenuhi antara lain:
a. Jelas pada dasarnya, tidak acak-acakan, tidak berbaur antara macam yang satu

dengan macam yang lainnya.
b. Kombinasi-kombinasi dan permainan-permainan unsur membentuk tampak tidak

menjadi masalah dalam hal mengolah tampak, tetapi harus jelas elemen-elemen
yang dikombinasikan dan dimainkan tersebut, tidak saling merusak.

c. Permainan bentuk pun didalam mengolah tampak tidak menjadi halangan asalkan
juga jelas mengenai bentuk-bentuk yang dipermainkan tersebut.

Di dalam mengolah suatu tampak bangunan, kita dapat mengelompokkan usaha-
usaha pembuatan tampak tersebut ke dalam lima kelompok yaitu:
Tampak merupakan cerminan dari dalam.
Tampak merupakan cerminan dari struktur.
Tampak merupakan pengolahan kulit luar bangunan.
Tampak merupakan penambahan ornament-ornamen estetika.
Tampak merupakan permainan bentuk-bentuk.

E. Utilitas.

Perancangan bangunan merupakan suatu proses kegiatan yang melingkupi berbagai
lingkup masalah, antara lain:
a. Lingkup filosofis: yang berkenan dengan dasar pemikiran atau konsep perancangan,

termasuk telah teknis, lingkungan, sosial, budaya dan sebagainya.
b. Lingkup arsitektural: pengolahan rancangan denah, tampak, potongan, detail,

perspektif, estetika dan sebagainya.
c. Lingkup struktural: berhubungan dengan struktur atas, stuktur bawah, perhitungan

gempa, bahan bangunan dan sebagainya.
d. Lingkup utilitas: meliputi hal yang berkaitan dengan elektrikal dan mekanikal yang

bersangkutan.

Pada dasarnya dapatlah disebutkan bahwa masalah teknis yang cukup dominan dalam
kaitan dengan lingkup utilitas dalam rancangan bangunan adalah masalah elektrikal dan
mekanikal. Kedua masalah ini merupakan penunjang utama pula bagi rancangan
bangunan yang bersangkutan, khususnya di dalam menunjang kelengkapan persyaratan
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bangunan agar bangunan tersebut dapat menjalankan fungsinya secara nyata dan
sempurna. Rancangan utilitas di dalam bangunan, setidaknya harus mencakup dua hal
yaitu:
a. Terpadu dengan rancangan arsitektural dari bangunan atau ruangan yang

bersangkutan. Biasanya dari rancangan arsitektural bangunan atau ruangan yang
bersangkutan, telah diberikan pedoman bagi perletakan elemen utilitas yang
dimaksud, walaupun hal ini tidak merupakan sesuatu hal yang pasti dan mati (fixed).
Masih dimungkinkan adanya penyesuaian dari kedua belah pihak, sehigga hasil
akhirnya merupakan perpaduan optimal bagi hal yang hendak dicapai, baik dari segi
arsitektural maupun dari segi persyaratan utilitas yang dimaksud.

b. Dipenuhinya standar perhitungan bagi elemen utilitas yang dimaksud. Kita ambil
contoh penempatan titik lampu pada suatu ruangan. Setelah mendapatkan kata letak
yang terpadu dengan dengan rancangan arsitektural ruangan tersebut, kita harus
melakukan perhitungan yang tepat bagi persyaratan intensitas cahaya bagi fungsi
ruangan yang dimaksud. Lampu terlalu terang, ataupun terlalu gelap, sudah jelas hal
tersebut tidak menunjukan pelaksanaan fungsi yang bersangkutan. Bila terlalu terang,
akan mengakibatkan rabun ruang (samar-samar) bagi pelaksanaan fungsinya.

1. Hubungan Utilitas Dengan Fungsi Bangunan.
Di dalam perancangan bangunan- bangunan kita, pemilihan atas suatu sistem
tertentu bagi pemecahan masalah-masalah dalam lingkungan utilitas ini sangat
ditentukan oleh fungsi bangunan yang bersangkutan. Dan sebaliknya, kadang-kadang
terjadi pula bahwa pemilihan salah satu sistem utilitas bagi rancangan bangunan kita
itu memberikan masukan-masukan positif bagi pemecahan-pemecahan rancangan
bangunan kita, baik yang berupa rancangan denah, rancangan tampak maupun yang
berupa rancangan strukturnya.

Berikut ini adalah beberapa contoh kecil, bahwa fungsi sangat mempengaruhi
pemilihan atas rancangan atas pemecahan lingkup utilitas bagi bangunan kita.
a. Pada suatu rancangan rumah peristirahatan di daerah pegunungan yang sejuk,

kita memilih sistem pengudaraan yang alami. Jendela-jendela, pintu-pintu, bahkan
dinding-dinding kita buat dari bahan-bahan yang memungkinkan udara mengalir,
menembus jendela pintu, dinding, agar dapat menyejukkan ruangan dalam
bangunan kita itu.

b. Pada rancangan suatu perpustakaan, pada ruang kaca 10x20 m kita harus
melakukan rancangan plafon yang memenuhi standart intensitas cahaya yang
merata agar setiap sudut ruang baca dapat berfungsi penuh sebagai ruang baca.

c. Di suatu daerah yang padat dan sibuk diperkotaan, kita harus merancang suatu
studio seniman yang menuntut kosentasi tinggi bagi pelaksanaan kegiatannya.
Dari segi fungsi, kita memutuskan perancangan bangunan yang tertutup, dalam
arti kita melakukan pembukaan-pembukaan jendela yang minimal agar intensitas
padat dan sibuk diluar ruangan tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam.
Begitu pula kita melakukan pemecahan pengudaraan dengan sistem AC, karena
kita tidak bisa membuka lubang-lubang yang pasti akan membebaskan suara-
suara diluar ke dalam ruangan kita, yang berarti akan merupakan gangguan
terhadap fungsi.
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d. Pada perancangan bangunan-bangunan bertingkat, apalagi bertingkat tinggi, maka
perancangan utilitas bangunan menjadi lebih kompleks lagi permasalahannya.
Adanya fungsi-fungsi yang beraneka ragam, adanya tuntutan-tuntutan syarat yang
berbagai macam, adanya arus lalu lintas yang vertikal maupun horisontal yang
berlalu lalang, menuntut pula penyelesaian hal-hal seputar utilitas yang jelas dan
nyata.

2. Pencahayaan Dan Pengudaraan Alami.

a. Pencahayaan alami bagi bangunan.
Pemecahan masalah pencahayaan bagi bangunan-bangunan pada dewasa ini pada
umumnya dilakukan dengan dua cara antara lain:
1. Cara alami dengan memanfaatkan sinar matahari.
2. Cara mekanis dengan pemanfaatan energi listrik.
Kedua cara tersebut tentu saja harus diterapkan secara tepat guna, artinya cara
manapun yang diterapkan, sebaiknya berdasarkan kebutuhan yang dituntut oleh
berlangsungnya fungsi yang bersangkutan. Penerapan cara mekanis, sebaiknya
dalam hal-hal darurat saja misalnya:
 Dalam hal sinar matahari tidak cukup memberikan kadar cahaya yang

dibutuhkan oleh fungsi yang bersangkutan.
 Dalam hal sinar matahari tidak boleh masuk, dikarenakan persyaratan khusus

yang dituntut oleh fungsi.
 Dalam hal sinar matahari tidak ada, misalnya malam hari ataupun adanya

gangguan-gangguan cuaca sehingga sinar matahari terhalang sampai ke bumi
kita ini.

 Dalam hal diperlukannya permainan cahaya bagi kesan-kesan ruang tertentu,
sesuai dengan fungsi ruangan yang bersangkutan. Misalnya saja ruang
pameran, ruang peragaan koleksi museum dan sebagainya.

Dalam hal penerangan alami, kita dapat memanfaatkan sinar matahari. Sinar
matahari yang masuk kedalam bangunan kita, sebenarnya terdiri atas beberapa
unsur yaitu:
a. Sinar matahari yang langsung tanpa halangan apapun.
b. Sinar matahari yang berasal dari pantulan-pantulan awan. Kedua sinar

matahari ini disebut berasal dari langit.
c. Sinar matahari refleksi luar, yaitu hasil pantulan cahaya dari benda-benda yang

berdiri di luar bangunan kita masuk ke dalam ruangan-ruangan kita melalui
lubang jendela atau lubang cahaya lainnya.

d. Sinar matahari refleksi dalam, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda
yang dekat sekitar bangunan kita maupun benda-benda dan elemen ruangan
itu sendiri. Termasuk disini adalah cahaya yang terpantul dari tanah halaman,
taman rumput, pepohonan, dan sebagainya. Yang terpantul lagi ke bagian-
bagian bangunan kita, lalu terpantul lagi kepada bidang kerja dalam ruangan
kita.

b. Pengudaraan alami bagi bangunan.
Pengudaraan atau ventilasi alami, seharusnya merupakan pilihan yang pertama
bagi pemecahan masalah kenikmatan tinggal bagi bangunan-bangunan kita.
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Tetapi rupanya kemajuan teknologi bangunan yang menyertai kemajuan cita rasa
kenikmatan, dapat memberikan alternatife lain bagi hal ini, sehingga pada dewasa
ini kita banyak menjumpai bangunan-bangunan yang sangat mengantungkan diri
kepada pengudaraan non alami, hanya dalam keadaan darulatlah, bangunan-
bangunan tersebut kembali meminta pertolongan kepada pengudaraan alami.

3. Lingkup Elektrikal Dalam Bangunan.
Secara garis besarnya, lingkup elektrikal di dalam bangunan pada umumnya terdiri
dari:
 Instalasi listrik penerangan.
 Instalasi listrik tenaga.
 Instalasi sistem induk listrik.
 Instalasi sistem telepon.
 Instalasi sistem alarm kebakaran.
 Instalasi sound sistem.
 Instalasi sistem control peralatan.

Lingkup elektrikal yang sedemikian luasnya itu, perlu mendapat perhatian kita di
dalam perancangan bangunan, agar hal-hal yang terkait dengan masalah elektrikal
dapat kita selesaikan secara terpadu dalam rancangan arsitektur, struktur, dan
sebagainya. Untuk hal demikian itu, didalam perancangan bangunan, kita sering kali
harus melakukan kerja sama pemikiran dengan ahli elektrikal. Kerjasama ini kadang
kala menimbulkan masukan-masukan baru bagi perancangan kita sehingga
rancangan yang dihasilkan merupakan hasil olahan komprehesif antara pemikiran
arsitektural dengan menyelesaikan elektrikal yang bersangkutan. Beberapa hal
penting dalam lingkup instalasi listrik penerangan antara lain:
a. Satuan pencahayaan.
b. Pemantulan dan penerusan cahaya-cahaya.
c. Jenis-jenis penerangan ruangan bangunan.
d. Macam-macam pencahayaan dalam penerangan ruangan bangunan.

4. Lingkup Mekanikal Dalam Bangunan.
Sebagaimana halnya dengan lingkup elektrikal, maka lingkup mekanikal pun perlu
mendapat perhatian yang cukup besar di dalam perancangan bangunan yang
dimaksud. Secara garis besar, lingkup mekanikal ini meliputi beberapa hal yaitu:
1. Instalasi plumbing dan sanitasi.
2. Instalasi pompa-pompa sistem air bersih.
3. Instalasi sistem AC.
4. Instalasi pemadam kebakaran (fire protection system).
5. Instalasi transportasi dalam bangunan.
6. Instalasi genset emergency.

Secara fisik, instalasi-instalasi mekanikal ini sebagaian besar merupakan jalur-jalur
panjang, baik pada arah horisontal maupun arah vertikal. Dan didalam perancangan
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bangunan, jalur-jalur mekanikal ini menuntut disediakannya ruang, tempat, lokasi
yang secara kwantitas cukup, dan secara kwalitas memenuhi syarat, baik syarat
teknis maupun syarat pemeliharaan dan perbaikan.

Di dalam bangunan-bangunan yang besar, apalagi bangunan bertingkat tinggi, jalur-
jalur instalasi memang menuntut penyediaan ruang yang cukup besar. John E. Flynn
dan Arthur W. Segil, dalam bukunya “Architectural Interior System“ bahkan
menempatkan mechanical service space-nya sebagai salah satu bagian dari tiga
kelompok ruang dalam bangunan.
a. Ruang utama fungsi-fungsi, dimana manusia dapat menjalankan kegiatannya di

dalam ruang-ruang tersebut. Termasuk ke dalam kelompok ini misalnya: ruang
kantor, ruang kelas, ruang istirahat dan duduk, ruang rapat, ruang makan dan
masih banyak lagi.

b. Ruang masuk keluar dan sirkulasi, ruang-ruang ini merupakan jalur lalu lintas
manusia khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi di dalam
bangunan yang bersangkutan, misalnya : entrance, lobby, tangga, koridor dan
sebagainya.

c. Ruang instalasi mekanikal (mechanical service space), ruangan ini pun
berhubungan dengan pelaksanaan fungsi bangunan dan melibatkan kehadiran
manusia, seperti misalnya equipment, fan-room, dan juga ruang-ruang yang tidak
terlalu sering melibatkan kehadiran manusia seperti antara lain ruang shaft
mekanikal, baik yang vertikal menembus selalu tingkat gedung maupun yang
horizontal menjalari seluruh gedung melalui bagian bidang langit-langit ataupun
melalui bagian bawah lantai.

F. Perspektif.

Kata “perspektif“ berasal dari bahasa italia “prosvettiva“ yang berarti gambar
pandangan. Kontruksi perspektif memungkinkan kita untuk menggambarkan sebuah
benda atau ruangan secara nyata diatas sebuah bidang datar (bidang gambar).
Konstruksi perspektif adalah sebuah dasar pendidikan seni besar artinya untuk lingkup
penggunaan yang sangat luas, seperti untuk arsitek, seniman, orang-orang teknik, dan
sebagainya. Seorang arsitek atau tukang gambar bekerja dengan banyak ukuran, untuk
memperlihatkan gambar atau ide sejelas mungkin, supaya orang lain dapat menangkap
atau mengerti dengan lebih baik ide atau gambar tersebut. Untuk tujuan ini, gambar
perspektif lebih banyak manfaatnya dari pada gambar-gambar proyeksi.

Mata manusia sudah terbiasa untuk melihat benda-benda sekeliling dalam bentuk
perspektif. Maka orang akan lebih cepat menangkap maksud sebuah gambar perspektif
dari pada proyeksi ortografi. Seperti diketahui, mata manusia hanya mampu melihat
keadaaan sekeliling dengan batas “sudut pandang“ tertentu yang lebih relatif dan
terbatas. Kemampuan manusia memandang ini tidak dapat dipaksakan untuk melihat
obyek sekeliling dengan sudut pandang yang lebih besar. Tidak seperti halnya dalam
dunia portografi, lensa sebuah kamera dapat ditukar sehingga sudut pandangnya lebih
luas atau lebih kecil. Misalnya lensa fish-eye sebuah kamera memiliki kemampuan
untuk menatap obyek sekeliling dan mampu memberikan seluruh horison dengan
segala yang ada pada horison itu, karena sudut tangkapnya 180 derajat. Gambar yang
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dihasilkan dengan lensa fish-eye tadi tidak normal. Semua garis lurus melengkung
menjadi sebuah kurva dalam penggambaran perspektif terkontruksi, diumpamakan
bahwa pengamatan obyek berasal dari satu titik pandang. Yaitu titik pengamat obyek
berdiri. Sudut dipersempit secara relatif. Hanya dengan ini garis lurus akan tetap lurus
dengan menghasilkan gambar perspektif terdistori.

1. Metode Penggambaran Perspektif.
Semua sistem perspektif berpangkal pada dua metode dasar, yaitu gambar bebas
tangan dan gambar terukur. Gambar bebas tangan dipakai untuk memberikan
penjelasan sebuah gambar. Kedudukan-kedudukan obyek didapat dari suatu
kombinasi kerja tebak (sistem kira-kira) dan konstruksi dalam perkiraan yang hampir
tepat. Disini tidak dibutuhkan ukuran yang pasti atau tepat. Gambar perspektif
terukur dipakai untuk mengartikan suatu bentuk benda atau obyek dengan akurat.
Untuk ini dipergunakan alat-alat gambar, dan skala-skala diambil langsung dari
rencana.

2. Terciptanya Gambar Perspektif.
Hampir semua orang yang bekerja dengan perspektif, sebelumnya pernah
menggunakan alat foto. Alat foto yang sekarang kita kenal, adalah suatu
perkembangan lanjut dari kamera obscura. Yohan Baptist Porta (1560) pernah
menulis tentang alat ini. Prinsipnya mungkin sudah pernah digunakan sejak jaman
Babilon. Sinar masuk melalui lubang kecil pada sisi depan kotak yang tertutup. Berkas
sinar ini akan membentuk sebuah gambar samar-samar terbalik pada dinding gambar
yang datar. Dalam pesawat foto lubang ini dibesarkan dan untuk mempertajam
gambar dilengkapi dengan lensa. Benda yang disinari akan memantulkan sinar
keseluruh penjuru. Tanpa adanya cahaya yang menyinari obyek, tidak akan mungkin
obyek itu terlihat oleh mata manusia atau tertangkap oleh kamera. Sinar-sinar
pantulan yang mengenai mata dinamakan sinar-sinar pandang. Sinar-sinar
memproyeksikan gambar benda pada selaput jala.

Hal itu juga terjadi dalam dunia fotografi. Hanya bedanya, sinar-sinar pandang ini
diproyeksikan keatas bidang yang sensitif terhadap cahaya, yaitu lembaran film.
Karena sinar-sinar proyeksi ini melalui suatu titik pusat, maka gambar yang dihasilkan
oleh kamera foto dinamakan juga gambar proyeksi pusat atau gambar perspektif.

3. Istilah-Istilah Dalam Konstruksi Perspektif.
Dalam konstruksi perspektif digunakan istilah-istilah sebagai berikut:
a. Obyek yang berbentuk garis lurus.

Siku, teratur sangat mudah digambar. Sisi obyek yang semakin hidup atau
berbentuk tidak teratur, semakin sulit untuk digambar. Kesulitan pada ketidak
teraturan obyek itu misalnya pohon, jurang, dan sebagainya. Untuk
penggambarannya diperlukan ketepatan dalam gambar pandangan atas, muka
dan samping.

b. Titik pandang.
Biasanya areal pandangan dalam fokus yang tajam pada manusia adalah relatif
kecil. Kebanyakan orang hanya mampu untuk membaca beberapa kata sekaligus
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dari sebuah tulisan. Untuk menghilangkan atau mengurangi keterbatasan itu,
tulisan diundurkan dari mata pengamat. Konsentrasi pada detail yang tajam
dengan areal pandang yang lebar, mungkin menyebabkan distorsi pada sekitar
gambar itu. Distorsi itu sering terjadi karena mata pengamat lebih banyak
memperlihatkan bagian gambar dari pada yang mungkin dilihat dalam sekilas. Ini
dapat dihilangkan atau paling tidak di kurangi dengan gambar yang lebih terbatas
atau dengan alternatif lain: memindahkan pengamat lebih jauh dari obyek.

c. Bidang Gambar.
Bidang gambar dapat diletakkan di sembarangan tempat pada rencan, tegak lurus
terhadap sumbu pandang. Gambar perspektif terbentuk oleh sinar-sinar pandang
dari sudut obyek ke titik pandang yang memotong bidang gambar. JIka bidang
gambar di tempatkan di muka obyek, sinar-sinar pandang ke pengamat
memperkecil ukuran imajinasi dan jika tempatkan di belakang obyek, sinar-sinar
ini akan memperbesar ukuran imajinasi gambar persepektif. Bidang gambar dapat
di tempatkan sedemikian rupa sehingga memotong obyek.

d. Kerucut Pandang dan Sumbu Pandang.
Untuk menghindari distori gambar. Jarak antara pengamat dan obyek diatur oleh
sudut pandang, yaitu pada sudut titik pandang yang dibentuk oleh sinar-sinar dari
pinggir obyek. Sebagai pedoman, sudut pandang berkisar antara 30 s/d 60 derajat.
Jika sudut pandang ini terlalu besar, kedalaman gambar persepektif seperti di
lebih-lebihkan (menimbulkan gambar yang tidak normal atau distorsi). Dan
apabila sudut pandang terlalu kecil, gambar persepektif itu akan kelihatan di
datarkan. Kemampuan manusia memandang dalam sekilas berbentuk krucut
dengan sudut pandang seperti yang disebut diatas, yaitu berkisar antara 30 s/d 60
derajat. Kerucut tersebut di namakan kerucut pandang. Sumbu krucut pandang
tersebut dinamakan sumbu pandang. Gambar dibawah menunjukan
penggambaran kubus dengan sudut pandang yang berbeda.

e. Garis Cakrawala dan Garis Dasar.
Garis cakrawala adalah perpotongan antara bidang gambar dan bidang horizontal
setinggi mata (bidang cakrawala). Yang dimaksud bidang cakrawala dalam gambar
perspektif adalah bidang khayalan kedudukannya selalu setinggi mata pengamat
dan sejajar dengan bidang dasar. Merupakan garis mendatar, dengan ketinggian
mata pengamat dan memisahkan gambar yang diatas dan dibawah mata. Semua
bidang horisontal obyek setinggi mata pengamat atau bertumpuk dengan garis
cakrawala. Tinggi cakrawala adalah variable menurut tinggi mata pengamat. Sikap
pengamat (duduk atau berdiri) menentukan tinggi cakrawala. Garis dasar adalah
garis perpotongan antara bidang gambar dan bidang dasar obyek. Kesimpulannya
adalah tinggi cakrawala dari garis dasar sama dengan tinggi mata. Pengamat dari
bidang dasar obyek. Tinggi cakrawala sering di gambar lebih rendah dari tinggi. Ini
untuk mencapai suatu gambar ruang yang kelihatan lebih tinggi. Kadang-kadang
tinggi cakrawala digambarkan juga lebih tinggi dari tinggi mata pengamat. Ini
untuk mencapai gambar perspektif dengan susunan perabot yang lebih jelas.

f. Titik Lenyap.
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Titik lenyab adalah titik dalam gambar perspektif. Pada titik ini garis-garis yang
keadaan sesungguhnya sejajar akan menuju suatu titik. Tempat kedudukan titik
lenyap garis-garis obyek yang pada kenyataannya sejajar dengan bidang cakrawala.
Adalah garis cakrawala. Obyek-obyek yang pada kenyataannya sama besar, yang
lebih jauh dari pengamat tergambarkan lebih kecil dari pada obyek yang dekat
dengan pengamat. Peraturan-peraturan perspektif yang berbeda-beda pada
dasarnya semua mengikuti keadaan alam. Dan ini dapat dengan baik diperhatikan
pada alam sekitar kita.

g. Titik ukur.
Titik ukur dalam konstruksi perspektif berfungsi untuk mengukurkan kedalaman
suatu obyek dengan akurat. Dengan adanya titik ukur, maka penggambaran
perspektif akan lebih mudah, lebih cepat dan lebih mudah, lebih cepat dan lebih
tepat. Beberapa cara konstruksi perspektif terukur dapat pula digambarkan
dengan tanpa pertolongan titik ukur, yaitu dengan memproyeksikan sudut-sudut
obyek pada bidang gambar.

Bab

13

A. Denah.

1. Denah Rumah Berdasarkan Kebutuhan Penghuni.
Jika rumah tidak di rancang untuk untuk milik yang dikenal, kebutuhan pemakai
rumah tersebut sedapatnya harus diketahui, berupa iktisar mengenai jumlah kamar
yang dibutuhkan di dalam rumah dan jumlah orang yang akan menghuninya. Dari
kebutuhan standar normative untuk satu orang atau ruang hingga ke standar yang
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lebih tinggi lagi yang dinyatakan dalam tingkat pengkhususan yang lebih besar.
Kebutuhan-kebutuhan khusus pada masa lalu sangat banyak, pada sebuah rumah
pedesaan dijaman victoria sampai ada ruangan khusus untuk melicinkan koran, pada
saat ini hal tersebut tentu tidak mungkin lagi ada dan pembagian ruang yang serumit
itu sudah agak sulit di capai dan yang terjadi saat sekarang adalah bahwa rumah-
rumah dirancang atau di adaptasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus
saja seperti untuk pemusik, nyonya rumah yang cacat, dan banyak lagi pengkhususan
tertentu lainnya biasa segi perancangannya atau sistem pelayanannya. Bentuk
pengkhususan ini di lakukan dengan adaptasi yang secara umum tidak akan
mempengaruhi banyak dalam pemilihan proses perencanaannya.

2. Klasifikasi Denah.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu denah rumah baik dari luar
maupun dari dalam, pada dasarnya karakteristik suatu denah rumah dapat dibagi
atas:
a. Menurut banyaknya lantai: 1,2,3, lantai atau lantai berjenjang.
b. Menurut sudut pandang: kedua arah, searah, arah bertolak belakang atau terbuka

ke segala arah.
c. Menurut sirkulasi mendatar: langsung, lansung melintas gedung, langsung

melintas dapur atau searah, sirkulasi terpusat melintas atrium.
d. Menurut jumlah ruang dan ukuran rumah tangga: dinyatakan seperti berikut (4

ruang, 5 orang, dll).
e. Jika rumah-rumah tersebut lebih dari sutu tingkat di tambah dengan sirkulasi

keatas ( vertikal ).

B. Tampak.

Pada tahap ini kita ambil saja tiga buah masalah yang berkait dengan hal orientasi,
dalam rangka pengolahan tampak luar bangunan. Orientasi, kita artikan saja secara
sederhana sebagai hal-hal yang menarik perhatian bagi kita di dalam mengarahkan
perancangan kita. Dalam kaitan dengan bangunan kita, kita harus mengorientasikan diri
kita terhadap peta orientasi lingkungan, dimana bangunan kita akan berdiri.

a. Orientasi kepada garis edar matahari.
Dari segi perancangan bangunan, sinar matahari merupakan elemen penerangan
alami yang penting bagi ruangan-ruangan yang memang membutuhkan penerangan
semacam ini. Sebagai negeri tropis, wilayah kita ini kadang kala mendapatkan
penyinaran matahari dalam jumlah yang agak berlebihan, sehingga dalam hal
demikian haruslah di usahakan adanya elemen-elemen tampak bangunan yang dapat
menguranggi pengaruh terik matahari yang berlebihan.

Bila bentuk dan letak tampak kita memungkinkan sebaiknya kita meletakan
bangunan kita pada sisi yang pendek kearah barat dan timur, dan melakukan
pembukaan pintu dan jendela sebanyak mungkin pada arah Utara dan Selatan.
Dengan demikian secara langsung kita sudah melakukan usaha nyata menghindari
terik matahari yang terlalu panas.
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Dari hal demikian, kita dapat melakukan perancangan tampak bangunan kita
menyesesuaikan dan mendukung usaha-usaha orientasi ini. Sisi-sisi yang menghadap
arah Timur dan Barat tentunya memerlukan relatif lebih sedikit pembukaan, dan sisi-
sisi lain yang mengarah Utara dan Selatan, dapat diolah dalam keserasian antara
kebutuhan penerangan alami dengan bentuk-bentuk olahan yang diinginkan.

b. Orientasi Kepada Potensi-Potensi.
Seringkali, bahwa letak tampak kita berdekatan dengan suatu area, suatu ruang luar,
atau suatu unsur luar yang memiliki suatu arti atau nilai khusus bagi lingkungan
dimana bangunan kita berdiri. Misalnya saja letak tampak kita berdekatan dengan
suatu persimpangan penting yang memilik arti strategis bagi lingkungan kita. Sudah
pasti kita harus melakukan orientasi positif kearah unsur penting yang dimaksud.
Orientasi positif ini tidak selalu berarti bahwa kita harus menghadapkan bangunan
kita kearah unsur penting itu, tetapi kadang kala cukup dengan membuat suatu
“hubungan filosofis” antara bangunan kita dengan unsur penting tersebut. Hubungan
filosofis artinya mempertimbangkan adanya kaitan yang saling memanfaatkan antara
keduanya. Bangunan kita dapat memanfaatkan eksistensi unsur tersebut untuk
mendapatkan olahan tampak yang eksklusif, sedangkan unsur tersebut eksistensinya
menjadi lebih kuat karena adanya bangunan kita sebagai elemen penguat ruang
dimana unsur tersebut berada.

c. Orientasi Pada Arah Pandangan Tertentu.
Pengolahan tampak bangunan kita, adakalanya harus pula membuka diri kepada
potensi-potensi yang letaknya relatif jauh dari bangunan itu sendiri. Pemandangan
alam, atau lautan, misalnya. Hubungan yang terjadi dengan pembukaan ini, secara
fisik memang tidak pernah ada. Suatu hal yang pasti, hubungan yang terjadi hanyalah
hubungan fisual yang barang kali tidak memiliki pengaruh langsung ataupun kepada
bangunan kita itu. Lalu apa yang di harapkan dengan orientasi semacam itu.
Perancangan bangunan, memang memiliki berbagai macam dimensi, baik dimensi
secara fisik dapat diukur, maupun dimensi-dimensi lain yang hanya bisa di ukur
dengan rasa dan penghuni bangunan tersebut.

Ambilah contoh ruang tamu yang menghadap ketaman belakang yang memiliki
pancuran air yang menyerap melalui sela-sela batu buatan. Harumnya bunga
semilirnya angin gemerciknya cucuran air, merupakan dimensi tersendiri yang hanya
kita dapat rasakan. Padahal, secara fisik, ruang tamu itu 3x4 m2 dan taman itu 4x4 m2.
tapi suasana itu jauh menembus dimensi-dimensi fisik tersebut, bukan? Begitulah
kira-kira gambaran orientasi yang diuraikan di atas. Dimensi pemandangan alam,
yang hijau dan biru, ternyata bisa merupakan unsur pelengkap ruangan bangunan
kita, tanpa harus kita membawanya masuk ke ruangan kita. Dia akan hadir dengan
hanya pembukaan tampak bangunan kita, melalui teras dan jendela kaca merupakan
hubungan visual semata. Disinilah pula salah satu arti kejiwaan dari anatomi tampak
kita itu, disamping nilai-nilai anatomi fisik yang kita ciptakan itu.

C. Potongan.
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Pada hakekatnya gambar potongan merupakan penjelasan atas gambar denah,
khususnya penjelasan atas segala hal yang berhubungan dengan dimensi-dimensi
vertikal. Sedangkan dimensi-dimensi horizontal biasanya telah dapat digambarkan
didalam denah yang bersangkutan. Dengan hanya melihat denah, kadang-kadang kita
agak sukar membayangkan hal-hal yang bersifat lebih menyeluruh. Apalagi kalau denah
tersebut merupakan denah yang “bermain”, artinya denah yang mengandung
permainan tinggi rendah permukaan lantai dan plafond, permukaan tanah, bagian fisik
bangunan, permainan maju mundur bidang-bidang dan permainan-permainan hal lain
dalam rangka pengolahan ruangan yang memenuhi tuntutan fungsi, bentuk, struktur,
estetika, dan sebagainya.

a. Potongan Pada Permukaan Tanah Datar.
Bangunan-bangunan yang berdiri diatas permukaan tanah datar, biasanya memulai
dimensi vertikalnya dengan mengambil permukaan jalan yang terdekat sebagai titik
awal ketinggian. Berdasarkan titik awal ini kemudian di buat ukuran-ukuran vertikal
yang menyangkut perancangan yang dimaksud. Lantai bangunan biasanya diambil
lebih tinggi dari jalan tersebut untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang
tidak di harapkan yang dapat merupakan gangguan kepada lantai bangunan itu,
misalnya saja bahaya banjir. Disamping itu sering kali kita memang sengaja
meninggikan lantai bangunan untuk menciptakan kesan-kesan arsitektural tersendiri
bgi bangunan kita, bahkan kadang-kadang lantai bangunan itu sengaja kita angkat
lebih tinggi lagi dikarenakan adanya fungsi-fungsi lain yang harus kita tempatkan di
bawah lantai itu.

Dalam bangunan gedung bertingkat maka lantai bangunan yang paling bawah
menjadi titik awal bagi ukuran-ukuran vertikal dan penempatan lantai-lantai
bangunan yang lebih atas lagi. Begitu pula kita menciptakan ruangan-ruangan di
bawah lantai yang pertama maka sebagai titik awal bagi ukuran-ukuran vertikal
kebawah dari lantai-lantai tersebut, tetap menggunakan lantai bangunan di atas
tanah sebagai pedomannya.

b. Potongan Pada Permukaan Tanah Miring.
Untuk perancangan bangunan diatas permukaan tanah-tanah yang miring diperlukan
pengolahan yang berbeda. Dalam hal ini kita harus memanfaatkan potensi-potensi
yang dimiliki oleh kemiringan permukaan tersebut. Bagaimanapun kemiringan
permukaan tanah memiliki karakter tersendiri yang dimanfaatkan di dalam
pengolahan rancangan yang benar-benar khas untuk permukaan miring. Untuk
mengolah perancangan bangunan atau potongan diatas tanah miring maka kita
mengenal istilah “cut and fill“, dalam bahasa kita gali dan urug, istilah ini
mengandung arti bahwa kita melakukan pemotongan pada penggalian atau
pengisian atau pengurugan semata-mata pada keperluan untuk mempermudah
meletakkan lantai-lantai bangunan, agar kita bisa menciptakan ruangan-ruangan di
kemiringan permukaan tersebut. Jadi metode cut and fill sama sekali tidak berarti
meratakan total kemiringan tanah, tetapi harus diartikan mengolah rancangan
bangunan atau rancangan potongan dengan sejauh mungkin memanfaatkan potensi-
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potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang khas yang diberikan oleh kemiringan
tanah tersebut.

Sekema ini menunjukan bagaimana melaksanakan cut and fill untuk menciptakan
muka datar yang diinginkan. Keadaan tanah asli menunjukkan kemiringan antara 10
derajat sampai 20 derajat dalam hal demikian maka untuk daerah-daerah yang di
urug mungkin belum memerlukan perkuatan konstruksi penahan longsor karena
ketinggian urugan yang di maksud masih rendah.

c. Potongan Pada Permukaan Tanah Curam.
Sepintas lalu nampaknya tanah curam (dalam hal ini diartikan kemiringan sampai
dengan 45 derajat) sudah merupakan tanah yang sulit sekali untuk diharapkan
sebagai lahan yang dapat dibangun. Tetapi dengan pengolahan perancangan yang
lebih cermat masih dapat diharapkan munculnya hasil rancangan yang baik bahkan
tidak jarang terjadi rancangan tersebut menghasilkan pemecahan yang sangat baik
karena kita bisa memetik manfaat dan potensi-potensi dari tanah tersebut

D. Detail Arsitektur.

Yang dimaksud dengan Detail Arsitektur adalah suatu gambar perencanaan dimana di
dalam gambar ini akan memperjelas aspek-aspek arsitektur yang akan dipakai dalam
suatu perencanaan misalnya ukir-ukiran, estetika, dan lain sebagainya.

E. Utilitas.

Lingkup utilitas memang luas pengaruhnya bagi rancang bangunan keseluruhan, lebih-
lebih lagi kalau bangunan tersebut merupakan bangunan bertingkat banyak.
 Lingkup elektrikal: instalasi listrik penerangan, listrik tenaga, sistem induk listrik,
system telephone, fire alarm sistem, sound sistem, sistem control peralatan.
 Lingkup mekanikal: plumbing dan sanitasi, pompa sistem air bersih, sistem AC, fire
protection sistem, sistem transportasi dalam bangunan, instalasi genzet emergency.

a. Sinar Matahari Langit Dan Sinar Pantul.
Sinar matahari langsung, selalu terkait dengan panas matahari. Oleh karena itu,
secara umum dapatlah dikatakan bahwa kita selalu berusaha menghindarkan diri
atau mengurangi sejauh sinar matahari langsung ini, kecuali kalau dikarenakan
sesuatu hal kita memang harus berhubungan dengannya.

Didalam hal penerangan memanfaatkan sinar matahari ini, maka sinar pantul
merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Salah satu elemen bangunan
yang berkaitan erat dengan sinar pantul ini adalah permukaan bidang tanah
terutama letaknya dengan bangunan kita. Katakanlah halaman atau lanskapnya. Oleh
karena itu, adalah sangat penting untuk dipikirkan kemungkinan-kemungkinan
pemilihan material halaman untuk menyelesaikan detail dari rancangan halaman
atau lanskap bangunan kita itu.
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Disamping itu perlu diketahui bahwa sinar pantul dari bidang tanah tersebut, akan
pula diteruskan kearah permukaan langit-langit pada bangunan kita, yang pada
gilirannya akan dipantulkan pada daerah-daerah bidang kerja pada ruangan kita
dengan demikian, maka kedua hal ini, yaitu bidang tanah dan bidang langit-langit
bangunan kita merupakan dua hal yang dapat berinteraksi didalam pemecahan
penerangan bagi bangunan kita.

b. Menciptakan Daerah Bayangan-Bayangan Matahari.
Dalam hal kita memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber daya pencahayaan bagi
bangunan kita, terdapat beberapa hal yang dapat kita simak bersama:
a. Sinar matahari, disamping memberi terang, juga memberi panas. Dalam

pemecahannya secara teknis, kita harus mengusahakan agar kita mendapatkan
terangnya, tetapi sekaligus juga menolak atau mengurangi panasnya.

b. Oleh karena itu, sejauh mungkin kita harus mendapat bukaan cahaya langsung,
tetapi cahaya pantulan atau cahaya bias.

c. Untuk mendapatkan cahaya pantul ataupun cahaya bias kita harus meletakan
lubang cahaya kita pada daerah bayang-bayang.

Nah, menciptakan daerah bayang-bayang ini merupakan salah satu kunci dari
pengolahan permainan tampak bangunan yang kita rancang, dalam kaitan dengan
pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber daya bagi pencahayaan bangunan kita.
Mari kita lihat bersama. Topi, merupakan perlindungan terhadap cahaya langsung
dan panas cahaya matahari. Maka kita berada pada daerah bayang-bayang matahari
sehingga kita dapat melihat dengan terang, tanpa terganggu oleh sinar matahari
yang tajam.

c. Daerah Terang Dan Daerah Gelap.
Masalah yang timbul dalam pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber daya bagi
pencahayaan bangunan kita, adalah terciptanya daerah terang, daerah kurang terang
dan daerah relatif gelap dari ruangan-ruangan yang kita rancang, lebih-lebih bila
sinar matahari kita itu hanya masuk lewat salah satu sisi ruangan kita itu. Oleh
karena itu, di dalam rancangan-rancangan kita ciptakan itu harus memperhatikan
faktor-faktor antara lain:

1. Dari sisi mana saja sinar matahari itu kita ajak masuk kedalam ruangan kita;
apakah dari suatu sisi, apakah dari dua sisi, apakah dari atap, dsb.

2. Perhatikan dimensi ketinggian dari lubang cahaya pada sisi bangunan dan daerah
atap ruangan.

3. Perhatikan dimensi kedalaman ruangan bila lubang cahaya hanya berada pada
satu sisi dari ruangan kita, maka pada daerah yang paling jauh dari sisi tersebut
akan terjadi daerah yang relatif paling gelap. Untuk mengatasi hal yang demikian,
maka dimensi kedalaman dari ruangan kita ini sebaiknya tidak terlalu besar,
artinya ruangan kita itu harus lebih pendek pada arah sejajar datangnya sinar
matahari. Untuk mengatasi kelemahan pencahayaan satu sisi ini, kita dapat
menciptakan pencahayaan multi sisi ini kita dapat mengurang daerah gelap pada
ruangan kita.
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d. Pengolahan Cahaya Dari Atas.
Disamping dari arah sisi ruangan, kita dapat pula memasukkan sinar terang matahari
dari arah atas ruangan kita. Pemasukan sinar atas ini dapat berupa sinar tembus
langsung maupun sinar atas samping. Seringkali melakukan olahan-olahan khusus
atas sinar atas ini dengan tujuan-tujuan:
1. Untuk memperlunak sinar yang masuk sehingga tidak terlalu tajam masuknya,

baik panasnya maupun sinarnya.
2. untuk mengarahkan sinar yang masuk, baik sinar langsung maupun sinar pantul.
3. untuk mendapatkan efek-efek khusus bagi suasana ruang kita, biasanya dalam

kaitan kesan-kesan arsitektural yang ingin dicapai.
4. untuk membantu penerangan ruangan secara keseluruhan sehingga di dapat

derajat terang yang merata bagi setiap daerah di dalam ruangan kita itu. Dalam
hal ini, maka penempatan lubang cahaya atas ini dikombinasikan secara terpadu
dengan penempatan lubang cahaya pada sisi ruangan yang dimaksud, baik pada
sistem pencahayaan satu sisi maupun pada pencahayaan dua sisi.

F. Perspektif Interior Dan Eksterior.

Pada gambar-gambar konstruksi proyeksi pararel atau axonometric timbul distorsi yang
sangat jelas pada gambar-gambar kubus. Gambar kelihatan tidak normal, bagian
belakang lebih lebar dari pada bagian depan. Untuk menghilangkan atau paling tidak
memperbaiki distorsi gambar ini, kubus digambar dengan prinsip perspektif, yaitu garis
sejajar akan melenyap pada satu titik (titik lenyap).

a. Perspektif Dengan Satu Titik Lenyap.
Seperti halnya pada foto didepan, rel kereta api akan kelihatan mengecil dan
melenyap ke satu titik yaitu pada titik lenyap. Seandainya diatas rel kereta api itu kita
letakan bidang datar kubus (bujur sangkar) maka sisi bujur sangkar juga akan
melenyap pada titik lenyap (TL). Sisi depan bujur sangkar menempel pada bidang
gambar, berarti bahwa ukuran sisi depan bujur sangkar dalam ukuran perspektif ini
juga merupakan ukuran sebenarnya.

1. Pengukuran kedalaman obyek.
Pada uraian berikut, dibahas cara-cara mengukur kedalaman obyek secara mudah
dan tepat. Cara pengukuran kedalam benda pada gambar perspektif hanya dapat
dilakukan pada bidang gambar, karena semua yang ada pada bidang gambar
adalah ukuran sebenarnya. Kita harus menemukan cara untuk mengukur
dalamnya benda atau obyek, sehingga ukuran yang diukurkan pada garis dasar
dapat dipindahkan ke kedalaman obyek. Harus diketahui, bahwa ukuran
sebenarnya yang diukurkan pada bidang gambar akan lebih kecil bila ukuran
tersebut sudah dipindahkan ke kedalaman obyek secara perspektif.

2. Penentuan titik pandang.
Hal yang sangat penting dalam penggambaran konstruksi perspektif adalah
penentuan jarak titik pandang dari bidang gambar itu karena apabila titik pandang
terlalu dekat dengan bidang gambar maka terjadilah gambar perspektif dengan
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kedalaman yang berlebihan (timbul distorsi). Kalau terjadi sebaliknya, gambar
perspektif seperti didatarkan. Untuk itu perlu diperhatikan batas sudut pandang
atau kerucut pandang manusia, yaitu maximum 60 derajat untuk konstruksi
perspektif. Pada penggambarannya harus diperhatikan kedua sudut pandang yaitu
sudut pandang vertikal dan horizontal

3. Urutan Pembuatan Skema Konstruksi Perspektif Dengan Satu Titik Lenyap.
Pembuatan skema konstruksi perspektif 1 titik lenyap bertujuan untuk
menjelaskan kedudukan benda terhadap pengamat, kedudukan titik lenyap, titik
pandang dan titik ukur. Di mulai dengan penggambaran obyek dan bidang gambar.
Jika mungkin, lebih mudah kalau satu sisi obyek menempel pada bidang gambar.
Selanjutnya kita tentukan sumbu pandang dan langsung akan terdapat kedudukan
titik lenyap, yaitu perpotongan sumbu pandang dengan bidang gambar. Titik
lenyap ini dapat terletak disebelah kiri tengah atau kanan obyek, tergantung letak
sumbu pandang. Untuk menentukan titik pandang selalu diambil batas sudut
pandang maksimum (60 derajat). Pertama digambarkan sudut pandang horizontal,
selalu diambil dari titik benda yang terjauh terhadap TL. Kemudian sudut pandang
vertikal, dengan mengukurkan sumbu cakrawala dari sumbu pandang ke kiri atau
ke kanan. Kita tarik garis dengan kemiringan 30 derajat terhadap sumbu pandang.

Skema perspektif dengan satu titik lenyap:
a. Gambar obyek dan bidang gambar pada pandangan atas.
b. Gambar sumbu pandang.
c. Tentukan titik pandang kedua sumbu pandang (horizontal dan vertikal).
d. Tentukan titik ukur.

b. Perspektif Dengan Dua Titik Lenyap.
Pada konstruksi perspektif dengan dua titik lenyap semua sisi obyek tidak sejajar
dengan bidang gambar. Terjadinya situasi seperti ini dapat di lihat pada gambar di
bawah ini, kita berdiri di samping obyek tidak kelihatan lagi. Atau dengan kata lain
diluar kerucut pandang pengamat. Agar obyek dapat dilihat kembali, pengamat harus
mengubah arah pandangnya. Karena menurut prinsipnya, bidang gambar harus tegak
lurus dengan arah pandangan, maka kita harus menggambar bidang gambar yang
baru.

1. Menurut titik pandang.
Pada konstruksi perspektif dua titik lenyap sumbu pandang sebaiknya selalu di
tempatkan di tengah-tengah gambar. Sebab dengan cara ini pengamat dapat
berdiri sedekat mungkin dengan obyek. Penentuan titik pandang dihasilkan
seperti pada konstruksi perspektif satu titik lenyap, yaitu dengan mengukurkan
sudut pandang horizontal dan vertikal. Pada gambar dibawah ini, titik pandang
menurut sudut pandang horizontal terlalu dekat dengan bidang gambar.

2. Menentukan titik lenyap dan titik ukur.
Titik lenyap garis- garis yang sejajar (pada pandangan atas) terletak pada
perpotongan bidang gambar dengan garis yang parallel terhadap garis-garis
tersebut, di tarik dari titik pandang. Jika garis itu horizontal (sejajar dengan bidang
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cakrawala) maka titik lenyap tersebut terletak juga pada garis cakrawala. Pada
gambar dibawah ini, kita hanya mempunyai dua arah samping yang berbeda. Di
sini kita harus mencari titik-titik lenyap sisi-sisi samping tersebut, karena hanya
terdapat dua arah yang berbeda, maka hanya didapatkan dua titik lenyap pada
bidang gambar. Untuk dapat menentukan titik-titik ini kita tarik garis dari titik
pandang sejajar terhadap bidang samping kubus sampai memotong bidang
gambar.
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Mata kuliah Desain arsitektur 2 memfokuskan tugas pada Perencanaan Fasilitas
Akomodasi Wisata, berupa perencanaan Villa.

Bab

14

Villa 1: LOKASI TEPI SUNGAI
KD : Rekreatif
TR : Arsitektur Tropis
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Villa 2: LOKASI TEPI PANTAI
KD : Formal
TR : Metapora
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Villa 3: LOKASI DI PERKOTAAN
KD : Komersial
TR : Arsitektur Minimalis
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Villa 4: LOKASI DI PEDESAAN
KD : Neo Vernacular
TR : Bali Konsep
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Villa 5: LOKASI DI PEGUNUNGAN
KD : Rekreatif
TR : Tropis
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Villa 6: LOKASI PINGGIRAN KOTA (URBAN
FRINGE)
KD : Familiar
TR : Green Architecture
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Lampiran 1

KONSEP PERANCANGAN DALAM ARSITEKTUR
(Sumber: Annas Maulana “Dasar-dasar Arsitektur: Konsep Perancangan Arsitektur, 2017
diambila dari Mata kuliah Dasar Perencanaan dan Perancangan (AR 1101) tahun
2011, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut
Teknologi Bandung oleh Ir. Ahmad Rida Soemardi, M.Arch. MCP. & Ir. Budi Rijanto, DEA.

Dalam arsitektur dikenal beberapa konsep perancangan yang menjadi dasar awal dalam
mengeksplorasi bentuk produk arsitektur, di antaranya:

1. PRAGMATIK
Konsep yang menyelesaikan satu atau beberapa masalah tertentu yang nyata dan
terukur, misal: iklim, keterbatasan lahan, dana, waktu pembangunan, bahan bangunan
dan/atau konstruksi spesifik.
Contoh bangunan dengan konsep pragmatik adalah Iglo di Pulau Greendland, Kanada
dan Honai di Pulau Papua, Indonesia. Keduanya dibangun dengan keterbatasan iklim
serta bahan bangunan namun tetap dapat menaungi sesuai dengan prinsip arsitektur.

Gambar Honai, rumah adat Papua.

2. TIPOLOGIS

Konsep yang berdasarkan tipe-tipe bangunan yang telah dikenal secara umum.
Tipologi bangunan berdasar fungsi, misal: sekolah, hotel, apartemen/rusun, ruko,
rumah tunggal di atas tanah, kantor sewa bertingkat, masjid, gereja, dsb.
Tipologi bangunan berdasar susunan ruang, misal: bangunan tunggal, bangunan
memanjang dengan selasar, bangunan dengan halaman tengah/inner-court, bangunan
dengan atrium, bangunan tinggi (high-rise), jalanan kota dengan arkade, kota dengan
alun-alun di pusat kota.

http://sappk.itb.ac.id/
http://www.itb.ac.id/
http://www.itb.ac.id/
http://sappk.itb.ac.id/?p=464
http://sappk.itb.ac.id/?p=566
http://1.bp.blogspot.com/-yKhuled9--A/URX2vazedTI/AAAAAAAAAiI/NluXqrxawBA/s1600/800px-Honai_Papua.jpg
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Gambar gedung apartemen dengan tipologi meninggi.

3. KANONIK

Konsep yang berdasarkan aturan-aturan atau dogma-dogma yang dianggap memiliki
nilai luhur.

Gambar Süleymaniye Mosque sebuah masjid di Turki dengan kubah khas islami.

4. IKONIK

Konsep yang menggunakan ikon yang dapat berarti simbol, bentuk yang mudah dikenali,
bentuk yang terkenal, dan mewakili suatu kota atau negara.
Rancangan unik tersebut mengalami proses ikonisasi, hingga dalam beberapa jangka
waktu rancangan tersebut menjadi ikon dan selalu menjadi daya kenal.

http://1.bp.blogspot.com/-5vCdQv7_Noc/URX6eX-5SaI/AAAAAAAAAiY/RMfZAw6Xh8s/s1600/800px-Central_Park_during_Autumn%252C_NYC.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3nHDFQvHJBc/URYAtS1DizI/AAAAAAAAAiw/Hdko1VqqWyk/s1600/Cour_mosquee_Suleymaniye_Istanbul.jpg
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Gambar Eiffel Tower di Paris menjadi ikon negara Prancis.

5. ANALOGI
Konsep yang berdasarkan kemiripan secara visual dengan sesuatu yang lain, bisa
bangunan lain, alam, atau benda buatan manusia.

Gambar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat merupakan analogi beberapa bambu
runcing, menggambarkan senjata pribumi melawan penjajah di Indonesia pada masanya.

6. METAFORA

http://1.bp.blogspot.com/-NaqXk9lieZw/URYEa1wFP3I/AAAAAAAAAjM/j4JKWKkZzPM/s1600/Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-iSsEMizdtzo/URcZwmwAlnI/AAAAAAAAAo4/Ztwb0Mm7J3o/s1600/monumen+jawa+barat.jpg
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Konsep yang berdasarkan kemiripan dengan sesuatu yang lain secara tidak kasat mata,
bukan kemiripan harafiah.

Gambar Sydney Opera House merupakan metafora dari layar kapal & tumpukan kerang.

7. GABUNGAN BEBERAPA KONSEP
Konsep-konsep di atas bisa dikembangkan di digabungkan untuk mendapatkan bentuk
yang unik, menjadi ciri khas, dan sesuatu yang 'baru'.
Contoh bangunan dengan gabungan beberapa konsep adalah Aula Barat & Aula Timur
Institut Teknologi Bandung. Bangunan tersebut menggunakan konsep pragmatik rumah
sunda untuk mengangkat nuansa kedaerahan, konsep tipologis aula yang memanjang,
konsep ikonik untuk seluruh bangunan ITB yang meniru gayanya, dll.

http://4.bp.blogspot.com/-Qey8ooFGC38/URcY_14sskI/AAAAAAAAAos/8VclUyhIu2E/s1600/Sydney_opera_house_side_view.jpg


Modul Ajar Desain Arsitektur 2 148

Gambar Saung Julang Ngapak, rumah adat Sunda.

Gambar Aula Timur ITB karya Henri Maclaine Pont.

Gambar Laboratorium Teknik ITB karya Eko Purwono yang menjadikan atap Aula ITB
sebagai ikon yang direpetisi.

http://4.bp.blogspot.com/-X_4HwAlQBnI/USA-Nuf7GaI/AAAAAAAAApk/foxrI4CmEMA/s1600/RUMAH+SUNDA2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1Rv0VmP4MUs/USA93FOeN-I/AAAAAAAAApU/tN-Duwr4Br0/s1600/26092012%2528002%2529.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OSd4af6fS1o/USA-M514DhI/AAAAAAAAApc/a7x_VUEtD0A/s1600/10062012%2528002%2529.jpg
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